
RENOVAÇÃO URBANÍSTICA DA CIDADE DE ROMA APÓS O RISORGIMENTO. 

Fragmentação do cenário barroco preexistente na nova capital italiana. 

Rodrigo Espinha Baeta 

Arquiteto formado pela EA / UFMG; Especialista em Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios 

Históricos pelo IX CECRE / UFBA; Especialista pelo Curso de Formação Ciudades y Viviendas en 

Iberoamérica pelo CENCREM / La Habana; Mestre e Doutorando em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU 

UFBA; Bolsista CAPES - PDEE (estágio de doutorado no exterior) em Roma junto a La Sapienza.        

Professor dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo da UNIFACS / Salvador e da UNIME / Lauro de Freitas 

Rua Francisco Rosa, 500 / 206 A, Condomínio Vivendas da Praça, Bairro Rio Vermelho, Salvador / BA, 

CEP: 41940-210, tel: 71 32481916, cel: 71 87487424. 

rodrigobaeta@yahoo.com.br 

 

mailto:rodrigobaeta@yahoo.com.br


 2 

RENOVAÇÃO URBANÍSTICA DA CIDADE DE ROMA APÓS O RISORGIMENTO.  

Fragmentação do cenário barroco preexistente na nova capital italiana. 

Até meados do Settecento, a Roma papal afirmaria sucessivamente seu dinâmico equilíbrio barroco através 
da inclusão, em seu sítio, de inúmeros eventos cenográficos de forte apelo persuasivo. A cidade 
consolidada, mas demográfica e economicamente estacionada, manteria seu caráter até o último quartel da 
próxima centúria. Contudo, todo este equilíbrio sofreria uma forte implosão após a cidade ser declarada 
capital da Itália, em 1870. A Roma barroca, que possuía então 200.000 habitantes, guardava toda sorte de 
problemas que seriam denunciados pelos profissionais ligados à nascente disciplina do urbanismo. Estas 
“patologias” deveriam ser “curadas” pelas ações redentoras em nome do saneamento, higiene, trânsito e 
também em nome da história – entendendo-se por “história” a escavação e o isolamento de monumentos 
clássicos. A tônica das intervenções estaria quase sempre vinculada à demolição. Os sventramenti, 
realizados na área mais delicada da cidade, tinham como objetivo alargar trechos de ruas preexistentes, 
reunindo-os a seguimentos viários que brotavam da eliminação de inúmeros edifícios ou de inteiras 
quadras, bem como a abertura de vias retilíneas, bem mais largas que aquelas que se concebiam em 
épocas passadas. Todas as iniciativas recairiam, inevitavelmente, na perda de trechos importantíssimos da 
cidade. Contudo, estes não foram, ainda, os piores traumas que a nova capital viria a sofrer. Uma segunda 
“onda” de intervenções destruidoras aparecia na primeira metade de século XX. Desta vez o “mérito” 
recairia sobre Benito Mussolini. Mais do que o “lugar comum” do saneamento e da higiene o Duce 
objetivava a completa transformação da cidade por meio da noção de aliar a modernidade com a tradição. 
Porém a única tradição que ele reconhecia era a herança histórica “trazida” pelas ruínas dos grandes 
monumentos clássicos da Roma Antiga. O grupo fascista desejava afirmar uma absoluta congruência entre 
a nova ordem italiana “imperial” e a grande civilização romana. Para isso, os monumentos romanos deviam 
“agigantar-se na necessária solidão”: juntamente com a abertura de vias largas e algumas vezes diretas, 
inúmeras áreas e monumentos arqueológicos foram isolados de seu contexto edificado preexistente. Foi 
fraturado o tênue equilíbrio da estrutura artística da Roma barroca, fundado principalmente no mecanismo 
proposto pelo efeito surpresa, pelo descortinamento repentino, dentro do tecido irregular dos panoramas 
emanados por importantes eventos cenográficos, seja uma ruína clássica, uma igreja medieval, um 
monumento ou uma praça barroca.  

Palavras Chave: Fragmentação da preexistência, intervenções urbanas, barroco. 

ROME URBANISTIC RENEWAL AFTER THE RISORGIMENTO.  

Preexistent baroque scenery fragmentation on the new Italian capital. 

Until the middle of the Settecento, papal Rome assured incessantly its dynamic baroque equilibrium through 
the inclusion, on its site, of countless scenografic events with strong persuasive appeal. The consolidated city, 
but demographic and economically paralyzed, would keep its character until the last quarter of the next century. 
However, all this equilibrium would suffer a strong implosion after the city being declared the capital of Italy, in 
1870. The baroque Rome, at that time with 200.000 inhabitants, had all kind of problems that were denounced 
by the professionals attached to the emerging discipline of urbanism. These “pathologies” should be “cured” by 
the redeeming actions in name of the sanitation, hygiene, traffic and also in name of the “history” – understood 
as the excavation and detachment of classic monuments. The greatest part of these interventions would be 
nearly always tied to demolition. The sventramenti, performed on the most delicate areas of the city, had the 
aim to enlarge fragments of preexistent streets, joining them to ways that emerged from the elimination of 
countless buildings or entire blocks, as well as the opening of straight ways, very much wider than those 
conceived during past eras. All these initiatives would result, certainly, in the loss of very important parts of the 
city. However, these weren’t, yet, the worst traumas the new capital would suffer.  A second “wave” of 
destructing interventions took place during the first half of the 20

th
 Century. This time the “merit” would fall over 

Benito Mussolini. More than the “commonplace” of the sanitation and hygiene il Duce aimed the city complete 
transformation through the notion of allying the modernity to the tradition. Nevertheless the only tradition he 
knew was the historic heritage “brought” by the ruins of the great classic monuments of the Ancient Rome. The 
fascist group intended to assert an absolute congruence between the new “imperial” Italian order and the great 
roman civilization. In order to do this, the roman monuments should “become gigantic in their essential 
solitude”: jointly with the construction of wide ways and sometimes straight, a numberless areas and 
archeological monuments were isolated from their preexistent erected context. Was broken the tenuous 
equilibrium of the baroque Rome artistic structure, founded mainly in the proposed mechanism by the surprise 
effects, through the sudden exposure, within the irregular structure created by important scenografic events, as 
a classic ruin, a medieval church, a monument or a baroque square. 

Key words: fragmentation of preexistence, urban interventions, baroque. 
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Renovação urbanística da cidade de Roma após o Risorgimento.   

Fragmentação do cenário barroco preexistente na nova capital italiana. 

“A Roma que desde 1870 se tem empenhado em destruir é a Roma barroca; seu fascínio consistia na 

surpresa, na imprevista abertura e mudança das perspectivas: uma beleza ao mesmo tempo artística e 

paisagística, que muda com as horas do dia e os humores do céu.” (ARGAN, 2000, 107)  

As palavras do historiador da arte Giulio Carlo Argan sintetizam o conteúdo das discussões aqui 

propostas, que buscarão responder às seguintes perguntas: como as intervenções urbanísticas 

que a cidade de Roma sofreu no período que se estende da sua declaração como capital da Itália 

unificada até o ano de 1950 – quando foi inaugurada a via della Conciliazione, que dava acesso 

direto à praça de San Pietro – afetaram a estrutura cenográfica do ambiente predominantemente 

barroco da antiga capital pontifícia. Qual a extensão dos danos causados na fragmentação do 

tecido urbano? Ainda hoje é possível, na região central da cidade, capturar a trama barroca 

exaustivamente elaborada a partir de finais do século XVI?   

Roma é seguramente o grande exemplo de uma cidade a constituir historicamente, em toda a sua 

estrutura urbana, um verdadeiro cenário barroco. Após as diversas iniciativas de reformulação 

viária efetivadas em todo o Cinquecento, que rasgaram avenidas diretas em diferentes áreas da 

Cidade Eterna, Roma passou a receber inúmeras intervenções pontuais, principalmente no século 

XVII, obras que viriam alterar dramaticamente sua paisagem: construção e restauração de 

palácios, igrejas, fontes; abertura de ruas e praças; ereção de obeliscos inseridos em áreas 

estratégicas do espaço urbano; obras de infra-estrutura e defesa; re-ocupação da área desolada 

em volta do tecido edificado, principalmente em cima das colinas, com o surgimento de 

imponentes vilas de propriedade de cardeais, papas e famílias nobres – espaços verdes onde se 

destacavam seus jardins paradisíacos, e que serviam como contraponto ao cada vez mais denso 

núcleo central. Estas ações, concebidas e realizadas pelos grandes mestres da arquitetura e da 

arte barrocas, contribuiriam para definir uma “amarração” entre muitas das partes irregulares do 

tecido urbano, sejam nos bairros mais densos, sejam nas áreas mais dispersas dentro do 

perímetro das muralhas de Aureliano1. 

Primeira fase de renovação: da Roma capital até a ascensão de Mussolini  

Até meados do Settecento, a Roma papal continuaria afirmando sucessivamente o seu dinâmico 

equilíbrio barroco através da inclusão em seu sítio de outros eventos de forte apelo persuasivo. A 

cidade consolidada, mas demográfica e economicamente estacionada, manteria seu caráter até o 

último quartel da próxima centúria. Contudo, todo este equilíbrio sofreria uma forte implosão após 

                                            
1
 O imperador Aureliano começou a levantar em 272 d. C. o sistema defensivo que iria proteger Roma até os tempos 

modernos. As muralhas, com um perímetro de aproximadamente 18 km, foram restauradas e elevadas em quase duas 
vezes por Massenzio entre os anos 309 e 312, e foram reforçadas por Onorio entre 402 e 403. Após a queda do 
império, a parte ocupada da cidade dentro das fortificações passaria a ser mínima, e mesmo no Auge da Roma barroca 
o tecido urbano não preencheria nem metade do ambiente envolvido pelos muros. No final do século XIX as 
fortificações de Aureliano seriam finalmente vencidas pela ampliação da cidade. Não obstante, ainda hoje estão em sua 
maior parte preservadas acolhendo o núcleo mais antigo (SANFILIPPO, 2004, p. 8)  
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Roma ser declarada capital da Itália em 1870, quase 10 anos em seguida à unificação do país em 

1861. O primeiro grande erro praticado pelos agentes que concorreram para conceber e praticar as 

ações de remodelamento urbanístico e edilício foi o de insistir em fundar a nova capital justamente 

em cima da cidade dos papas, ao invés de buscar constituir um novo centro urbano para fora das 

muralhas imperiais, ou pelo menos deslocá-lo para as áreas de “vinhas” e campos ainda 

desabitados entre o denso tecido da Roma barroca e o perímetro dos muros. Mas na Terza Roma 

(aquela moderna, que deveria superar as duas primeiras – a Roma Antiga e a Roma dos papas), o 

ambiente ancestral será sobreposto pelas adaptações necessárias para acolher o imenso 

contingente de pessoas e veículos que estavam afluindo à cidade: devido às novas atribuições 

burocráticas e ao funcionalismo que chegava; oriundo da massiva e inevitável imigração, 

proveniente principalmente das regiões mais pobres do sul do país; em função do incremento dos 

setores de comércio e serviços necessários para a nova capital. Seria interrompida, deste modo, a 

delicada estrutura urbana preexistente em função do inchaço da cidade – de 200.000 habitantes em 

1870, a cidade dobra de tamanho até 1895, e já possui 700.00 habitantes em 1920, antes da subida 

de Mussolini ao poder  (INSOLERA, SETTE, 2003, p. 15); ao fim da segunda guerra mundial a 

cidade já contava com uma população de 1.500.000 (SANFILIPPO, 1993, p.15) e hoje possui 

mais de 3.000.000. 

A primeira grande dificuldade era que cidade dos papas guardava toda sorte de problemas que 

naquele tempo seriam denunciados pelos profissionais ligados à nascente disciplina do urbanismo. 

Estas “patologias” deveriam ser “curadas” pelas intervenções redentoras em nome do saneamento, 

higiene, tráfico, “estética”, e também em nome da história – entendendo-se por “história” a 

escavação e o isolamento de monumentos clássicos.  

“A Roma papal já havia visto notáveis demolições para a abertura de novas vias e praças ou para a 

construção de novos edifícios. Mas estas intervenções aconteceram sempre sobre a escala do já 

construído e se inseriram sem grandes dilacerações no precedente tecido edilício e viário. Depois de 

1870 e até meados do século XX, o atraso cultural no campo urbanístico multiplicou as intervenções 

deste tipo em um ritmo impetuoso: por um lado vem a errônea decisão de construir a nova capital italiana 

sobre a cidade dos papas; por outro lado é estimulado abertamente um mal compreendido amor pela 

arqueologia clássica. Tudo aquilo que não é romano-imperial pode ser varrido impunemente da cidade. 

Este equívoco mortal da arqueologia é acompanhado por um outro erro estético cultural; a paixão pelo 

grande monumento, isolado do contexto urbano; a paixão pela obra de arte excepcional, isolada do resto 

da produção artística.” (SANFILIPPO, 2004, p. 31, tradução nossa)   

Mario Sanfilippo revela como a tônica das intervenções que Roma viria a sofrer como nova capital 

italiana estaria quase sempre vinculada à idéia da demolição, conceito que jazia na base das 

maiores empresas urbanísticas do governo do novo país. Neste momento havia praticamente um 

consenso sobre a má qualidade e a insalubridade dos bairros antigos (medievais, renascentistas e 

barrocos) da cidade, e, na verdade, qualquer empresa de destruição, de sventramento de enormes 

partes significativas do tecido urbano preexistente, praticamente não causava comoção – muito 

poucas vozes se levantariam contra estas ações.    
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Estes desventramentos, realizados na área mais delicada do núcleo urbano, tinham como 

objetivo alargar ruas ou trechos de ruas preexistentes reunindo-os a seguimentos viários que 

brotavam através da demolição de inúmeros edifícios ou de inteiras quadras, método adotado 

para a construção do Corso Vittorio Emanuele II, avenida que viria dilacerar todo o velho centro 

medieval e renascentista da cidade. Outras vezes, o caminho escolhido era mesmo a abertura 

de avenidas retilíneas, ou quase diretas – bem mais largas que aquelas concebidas em épocas 

passadas – rasgadas no frágil tecido denso e apertado preexistente. Neste caso, os exemplos 

mais imponentes foram as vias Nazionale e Cavour: a primeira aberta para ligar a principal 

estação ferroviária de Roma (a Termini) à Piazza Venezia, e que seria posteriormente 

conjugada ao Corso Vittorio Emanuele II para alcançar o Tevere e transpô-lo em direção ao 

Vaticano; a segunda rasgada no meio do rione2 Monti, foi idealizada para promover um acesso 

direto entre a Termini e a área do Fórum Romano e Coliseu. Seriam as principais ações para 

trazer o tráfego de veículos ao âmago do denso núcleo da Roma papal, iniciativas que 

recairiam, fatalmente, na destruição de inteiros pedaços da cidade, áreas pulverizadas que eram 

pelo menos duas vezes maiores que aquelas necessárias para a calha da rua, eliminando 

inúmeros quarteirões antigos:     

“As coisas, na realidade, aconteciam de modo muito diferente: os desventramentos comportavam a 

demolição de todos os quarteirões e a sua reconstrução com formas edilícias modernas. A área 

destruída era muito maior que a avenida que seria traçada em seu centro, freqüentemente mais do 

dobro, algumas vezes mais do que o triplo da área. Eram inteiras zonas da cidade que desapareciam, 

que eram colocadas à disposição da especulação com um mecanismo tecnicamente diverso daquela da 

expansão; aquele mecanismo que ao tempo de Napoleão se chamava eufemisticamente 

‘embelezamento’.” (INSOLERA, 1996, p. 374, tradução nossa) 

Estes “embelezamentos”, conseqüentemente, interessavam profundamente aos 

especuladores que restituíam os alinhamentos das novas vias rasgadas após a demolição do 

casario pitoresco através da ereção de edifícios de 5 e 6 pavimentos, com uma arquitetura de 

matriz historicista inspirada nos antigos palácios barrocos, mas sem a qualidade e a 

pertinência das intervenções dos arquitetos do Cinquecento, do Seicento, do Settecento. Além 

do mais, os grandes monumentos civis da cidade barroca habitavam as ruas e avenidas 

preexistentes de forma dispersa e pontual, elevando sua prioridade hierárquica como 

elementos de destaque no tecido urbano – em contraste com o conjunto mais simples que lhe 

dividia o contexto.  

                                            
2
 Rione é uma antiga denominação derivada da palavra regione, que era usada para definir as principais áreas que 

dividiam Roma, desde a época de Augusto – apesar de que os rioni da cidade dos papas não coincidiam 
necessariamente com os imperiais. Até o século XV estas regiões possuíam uma certa autonomia administrativa, 
liberdade sobrepujada posteriormente pela política centralizadora de domínio dos papas frente a toda a cidade 
(SANFILIPPO, 2004).   



 6 

 

Figura 1: Antiga praça onde se encontrava Il Gesù. Vasi, 
1747. Danificada pela abertura da via del Plebiscito, ramal 

do Corso Vittorio Emanuele II (COEN, 2003, p. 197).    

Figura 2: Implantação antiga do Palazzo Massimo. Vasi, 
1747. Hoje o Corso Vittorio Emanuele II passa pelo 

palácio (COEN, 2003, p. 126).    

Figura 3: Praça da igreja de Sant’Andrea della Valle. Vasi, 
1747. Destruída pelo Corso Vittorio (COEN, 2003, p. 196).    

 

Figura 4: Palazzo della Cancelleria, Vasi. 1747. Praça também 
alterada pela Via Vittorio (COEN, 2003, p. 124).    

 

Figura 5: Praça destruída, onde estão o Oratorio dei Filippini 
e da Chiesa Nuova. Vasi, 1747  (COEN, 2003, p. 199).    

 

Figura 6: Praça de San Carlo ai Catinari, danificada pela 
abertura da Via Arenula.  Vasi, 1747.  (COEN, 2003, p. 198).    
 

Figura 7: Palazzo Altieri, erguido na praça da igreja de 
Il Gesù, transformada pela passagem da via del 

Plebiscito, ramal do Corso Vittorio Emanuelke II.  Vasi, 
1747.  (COEN, 2003, p. 129).    

 

Figura 8:  Vista da praça que se abria aos fundos da 
igreja de Santa Maria Maggiore a partir de uma imagem 

retirada da antiga via Felice. Hoje passa por ela a via 
Cavour, alterando profundamente a praça  (COEN, 

2003, p. 129).    
 

 

PRANCHA 1: IMAGENS DE GIUSEPPE VASI, 1747: AMBIENTES PERDIDOS NOS DESVENTRAMENTOS DO CENTRO 
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Figura 9: O rasgo do Corso Vittorio Emanuele II 
dividindo os rioni medievais e renascentistas de 

Regola, Ponte Parione (INSOLERA, 2001, p. 178-179) 

Figura 10: Os palacetes ecléticos do início do Corso 
Vittorio Emanuele II vistos da ponte de mesmo nome. 
Imponência não condizente com a escala dos rioni. 

Rodrigo Baeta, 2007. 

Figura 11: A curva do Tevere e o Corso Vittorio 
Emanuele II. Google Earth, 2008. 

Figura 12: Corso Vittorio Emanuele II com destaque à 
imagem perdida (segundo palácio à direita) do quinhentista 

Palazzo Massimo. Rodrigo Baeta, 2007.  

Figura 13: A Piazza della Esedra e a via 
Nazionale (INSOLERA, 1996, p. 374). 

Figura 14: A imponente via Nazionale, que liga a região da 
estação Termini ao centro antigo. Rodrigo Baeta, 2007.  

 

PRANCHA 2: NOVAS VIAS ABERTAS NA ROMA CAPITAL 
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No Corso Vittorio Emanuele II, na via Cavour, na via Nazionale, na via Arenula, ao contrário, todo 

o espaço é preenchido pelos imensos palazzi habitados pela classe favorecida que chegava à 

cidade; o que se apreende é a fileira de volumosas construções ecléticas seqüencialmente 

distribuídas aos dois lados das avenidas, promovendo um engrandecimento da larga via recém 

traçada, uma monumentalidade que não poderia estar mais distante do caráter intimista e fechado 

dos antigos rioni. Além disso, as novas artérias de tráfego acabariam gerando um desafio de 

escala aos monumentos civis e religiosos que teriam conseguido sobreviver aos desventramentos 

e que iriam preexistir completamente desambientados nas avenidas modernas. Obras mestras 

como as importantíssimas igrejas de Il Gesù, Sant’Andrea della Valle, o Palazzo della  Cancelleria, 

a Chiesa Nuova e o Oratorio dei Filippini, foram poupadas da destruição, mas hoje aparecem 

espalhadas pelo Corso Vittorio Emanuele II, arruinadas em relação ao seu contraste dimensional 

preexistente, prejudicadas pela perda do ambiente recolhido de suas praças originais, que em sua 

maioria desapareceram ou foram profundamente alteradas (Figuras 1 a 8). 

Os rioni ancestrais, dilacerados, cortados ao meio, separados implacavelmente pelas 

movimentadas vias, perderão grande parte de sua identidade e de sua continuidade artística. O 

mecanismo dramático que pressupunha a experiência de adotar o percurso sinuoso e apertado 

entre dois ou mais “eventos” sucessivos, processo perceptivo sempre sucedido pela surpresa de 

irromper em ambientes tão fascinantes, tão teatrais, como a Piazza Navona por exemplo, é em 

parte extinto quando o transeunte passa a ter que vencer a barreira dos grandes e 

congestionados corredores de tráfego, organismos que acabariam, indiscriminadamente, 

afastando as duas metades dos rioni e bairros, antes unidas por complexas tramas morfológicas e 

cenográficas (Figuras 9 a 14).  

Durante o último quartel do século XIX os sventramenti também se apresentariam como a ação 

fundamental da maior empresa urbanística que o governo do novo país empreenderia para a sua 

capital, antes da era fascista: 

“Quando Roma se torna capital da Itália, imediatamente o Tevere se faz notar com a grande inundação 

de 1870. Em 1875 vários discursos parlamentares (...) derrocam nas leis de 1875-76, que decretam uma 

série de intervenções para conter as cheias do rio. Em seu percurso urbano o rio é regularizado, 

eliminando estrangulamentos, bordas irregulares, curvas mortas; para toda a área urbana a largura do rio 

é uniformizada em 100 metros; ao longo do curso d’água são construídas duas plataformas altas e 

largas, que servem de suporte e contraforte aos dois arrimos (os populares ‘muralhões’) com 17 metros 

de altura, superiores ao nível atingido pela água em 1870. Enfim, ao nível superior dos muralhões são 

traçadas as vias de tráfego, os lungotevere, largos 14 metros. (...) Somente em 1926 é completado o 

percurso urbano entre ponte Margherita e ponte Sublicio; enquanto nos vales e nos montes os trabalhos 

continuam até a segunda guerra mundial e até o pós-guerra. A necessidade de conectar as velhas 

pontes com os novos lungotevere e a demolição total do casario, palácios e portos às margens do rio – 

particularmente doloroso o desaparecimento do porto di Ripetta, ainda pior que o de Ripa Grande – 

modificam traumaticamente a relação da cidade com seu rio.” (SANFILIPPO, 2004, p.30, tradução nossa) 
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Como coloca Sanfilippo, a contenção e a nova sistematização do Tevere através da regularização 

de seu leito, a construção de altos arrimos e a abertura das vias em suas margens (os 

lungotevere) foram trágicas para Roma, pois foi quebrada a histórica conformidade entre o núcleo 

urbano e seu rio, afastando impiedosamente os dois lados da cidade – que antes eram ligados por 

intricados mecanismos paisagísticos. São incontáveis as quadras demolidas para efetivar a 

implantação do sistema viário, e para a viabilizar a regularização leito do tevere com a largura de 

100 metros, acarretando o desaparecimento de bairros inteiros – como o pitoresco gueto judaico, 

que foi, em sua maior parte, eliminado.  

Na realidade, até a segunda metade do século XIX a relação de Roma com o Tevere era 

substancialmente diferente do que hoje se apresenta. As construções gregárias, enfileiradas e 

irregulares que constituíam o tecido edificado apresentavam-se diretamente engastadas nas 

praias, nos taludes ou nos restos das antigas muralhas às margens do rio – principalmente em 

seu lado oriental, mais densamente habitado. Não existiam ruas em suas bordas, o que só 

permitia a visão do curso d’água em poucas ocasiões: para quem alcançava os panoramas que se 

abriam do alto das colinas que envolviam o centro; para aqueles que se colocavam às margens do 

rio em uma das áreas desabitadas adjacentes ao núcleo urbano; diante dos dois portos fluviais da 

cidade (o Porto di Ripa Grande e o Porto di Ripetta); ao transpor uma das três travessas que 

cortavam o Tevere na área densamente habitada – a ponte de Sant’Angelo, a ponte Sisto, e as 

pontes que cruzavam à Isola Tiberina (Cestio e Fabricio). Neste caso, quando o transeunte 

deveria vencer o rio para irromper no outro lado da cidade, repentinamente saía da massa urbana 

compacta da Roma barroca para cruzar uma das pontes, normalmente precedida de um pequeno 

largo, onde eram descortinadas as imagens pitorescas do rio e das suas margens fortemente 

edificadas (Figuras 15 a 25).  

Toda esta trama dramática foi implacavelmente danificada pela contenção do rio e pela abertura 

dos lungotevere, prejudicando a apreensão da unidade artística impressa na estrutura urbana da 

antiga capital pontifícia – além de alterar as relações sociais e econômicas provenientes da 

qualidade do rio como via de circulação de mercadorias, e de sua importância como agente 

fornecedor de força motriz a baixo custo.  

“Mas, esta terceira cidade de Roma é completamente diversa das outras duas (aquela antiga e aquela 

cristã ou dos papas) que a precederam. Primeiramente é completamente separada de seu rio: o Tevere 

não é mais o grande eixo de penetração comercial e de fornecimento de mantimentos do Tirreno às 

regiões da península e vice-versa; não é mais o grande abastecedor de energia motriz a baixo custo; não 

é mais o medieval (e moderno) aqueduto natural, não é mais o grande ‘inimigo’, porque as suas águas 

foram contidas pelos diques hidroelétricos e pelos arrimos (muralhões)”. (SANFILLIPO, 1993, p. 7, 

tradução nossa)   
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Figura 15: Casas medievais nas margens do Tevere 
(desaparecidas). Aquarela de E. Roesler Franz, da 

série Roma Sparita, 1882 (JANNATTONI, 2003, p. 85).   

Figura 16: Ocupação da margem ocidental do Tevere a partir 
do jardim da Farnesina.  E. Roesler Franz, da série Roma 

Sparita, final do século XIX. Desaparecerá tudo após a  nova 

sistematização do Tevere (JANNATTONI, 2003: p. 97).   

Figura 17: O Porto di Ripetta, à esquerda, e a ocupação na 
margem oriental do Tevere (demolidos para a contenção do rio) 
vistos da então desabitada área do Prati di Castello. Aquarela de 

Ettore Roesler Franz, da série Roma Sparita, 1886 (JANNATTONI, 
2003, p. 119).    

 

Figura 18: Imagem da Ponte Fabrício, Isola 
Tiberina e rione Regola. Aquarela de E. Roesler 

Franz, 1880 (JANNATTONI, 2003, p. 94).    

Figura 19: Ocupação às margens do Tevere. Desaparecida. E. 
Roesler Franz, 1892. (JANNATTONI, 2003, p. 89). 

 

Figura 20: Palazzo Altoviti, da ponte de 
Sant’Angelo. Destruído. E. Roesler Franz, 

1892. (JANNATTONI, 2003, p. 87). 

 

PRANCHA 3: AQUARELAS DE E. ROESLER FRANZ DAS MARGENS EDIFICADAS DO TEVERE 
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Figura 21: Os fundos da Via Giulia nas 
margens do Tevere. Giuseppe Vasi, 

1747 (COEN, 2003, p. 142).    
 

 

Figura 22: Ponte Sisto. Vasi, 1747. 
(COEN, 2003, p. 143).    

 

Figura 23: Isola Tiberina vista do ocidente. 
Ocupação às margens desaparecida. 

Vasi, 1747 (COEN, 2003, p. 145).    
 

Figura 24: Ocupação edilícia na isola Tiberina e nas margens do rio 
Tevere. À frente, a ponte Fabricio (VANELLI, 2001, p. 46). 

 

Figura 25: Praia na altura da Piazza Boca della Verità. Em primeiro Plano a igreja barroca de Santa Maria in Cosmedin 
que sofreria um ripristino para recuperar sua forma medieval no século XX. Hoje sua aparência nada tem de 

semelhante com a imagem retratada por Vasi em 1747. Toda esta área foi desventrada, primeiro pelo lungotevere 
depois para abrir, na época de Mussolini, a via del Mare (COEN, 2003, p. 149).    

 

 

PRANCHA 4: CENAS DAS DESAPARECIDAS MARGENS EDIFICADAS DO TEREVERE 
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Atualmente o rio cria uma linha divisória clara entre os dois lados da cidade: os lungotevere 

normalmente se apresentam em conta mais elevada do que o ambiente urbano contíguo, o que 

altera tragicamente as relações topográficas originais; as avenidas criam grandes barreiras de 

tráfego que tornam quase imperceptíveis os antigos percursos de transposição do Tevere – 

trajetos que eram baseados na passagem direta do denso e fechado emaranhado de vielas de um 

rione, a outro intricado ambiente além rio, ação que promovia a surpresa de capturar subitamente  

Figura 30: Os lungotevere. Rodrigo Baeta, 2006.  
 

Figura 26: Fotografia de 1904 tirada de um dirigível 
mostrando as obras para o lungotevere (INSOLERA, 

SETEE, 2003, p. 14). 
 

Figura 27: O tevere, seus “muralhões”, as avenidas, as 
modernas pontes Vittorio Emanuele II e Principe Amadeo. 
Foto tirada do Castel Sant’Angelo. Rodrigo Baeta, 2007. 

 

Figura 28: Os arrimos  – muralhões – do rio e o 
lungotevere com a ocupação arquitetônica moderna. 

Ao fundo, a quatrocentista ponte Sisto.  Rodrigo 
Baeta, 2007.  

 

Figura 29: Os prédios ecléticos do lungotevere. Rodrigo 
Baeta, 2007. 

 

Figura 31: Os lungotevere e a Isola Tiberina    
(CIALONI, 2006, p. 250)   

 

 
PRANCHA 5: OS LUNGOTEVERE 
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os panoramas abertos para as pitorescas margens edificadas, como também dava início à 

revelação do recinto tradicional que se alcançava à frente. Os prédios de grandes dimensões 

levantados nos lungotevere pela especulação imobiliária, as duas largas vias de tráfego, o leito do 

rio, regularizado, dilatado e cavado profundamente através de seus imponentes arrimos, todo este 

complexo irá se apresentar, mais uma vez, como um “evento” monumental em escala não 

condizente à da cidade adjacente, “episódio” que irá dilacerar o núcleo urbano oferecendo pouca 

solução de continuidade com o ambiente preexistente (Figuras 26 a 31).   

Fica claro que os terrenos destinados aos edifícios que seriam assentados ao longo do Tevere ou 

que seriam alinhados nas novas avenidas, áreas liberadas a partir dos desventramentos 

praticados nos rioni tradicionais, alcançariam valores exorbitantes em função da nova infra-

estrutura urbana a ser implantada. Por isso, a especulação imobiliária teria sido uma das grandes, 

senão propriamente a maior motivadora das intervenções aniquiladoras, iniciativas que 

ultrapassariam o simples desejo pela resolução de problemas de tráfego, de saneamento, de 

“embelezamento” da cidade, e se direcionariam para geração de imensos lucros oriundos da 

venda dos terrenos postos à sua disposição. Este processo viria a contribui decisivamente para a 

viabilização de mais uma ação gravemente destrutiva para a cidade. Herman Grimm, professor de 

história da arte da Universidade de Berlin, escreveu em 1886: 

“Belíssimas avenidas sombreadas de carvalhos e louros, aqui e ali permeadas por altos e volumosos 

pinheiros, tranqüilidade e ar balsâmico faziam da Villa Ludovisi um dos lugares de Roma que eram 

primeiramente nomeados quando se discorria sobre os encantos da Cidade Eterna. Sim, eu acredito, se 

perguntasse qual era o mais belo jardim do mundo, aqueles que conheciam Roma teriam respondido 

sem hesitar: Villa Ludovisi. Entre as coisas que, tornando-se Roma capital da Itália, vinha primeiro em 

mente a todos que conheciam e amavam Roma, era a esperança que aqueles jardins, com as belas 

construções e com as estátuas e os quadros contidos em seu acervo, se tornassem de domínio público e 

assim fossem facilmente acessíveis. Prever que sob o novo Governo a vila devesse ser destruída, como 

hoje acontece, e os louros, os carvalhos, os pinheiros abatidos, como hoje os vemos abater, seria então 

uma ofensa que nem mesmo o mais amargo inimigo da nova Itália teria ousado conduzir, porque lhe teria 

parecido uma enorme loucura.” (GRIMM, 1886 apud INSOLERA, 2001, p. 52-53, tradução nossa)       

Ao contrário da Roma imperial que chegou a possuir mais de um milhão de habitantes e que 

abrangia praticamente toda a extensão do espaço acolhido pelos 18 km do perímetro da muralha 

construída pelo imperador Aureliano, a Roma barroca não chegava a ocupar nem metade deste 

espaço. Na cidade dos papas, o trecho residual entre a massa edificada e seus antigos muros, 

principalmente as áreas das colinas que cercavam o núcleo urbano aos dois lados do rio, foi 

sendo gradativamente apropriado pelas famílias ricas, que ali construíram suas paradisíacas vilas 

ajardinadas – nobres residências e parques patrícios, diluídos na massa verde de extensos e 

“espetaculares” jardins, distantes da trama edificada compacta e insalubre do vale do Tevere, 

distantes das doenças, da Malária. Para a Roma barroca, este cinturão de vilas e parques era a 

moldura verde que envolvia a mancha construída, situação que poderia ser desvelada através dos 

inebriantes panoramas capturados do alto das colinas, do Gianicolo, do Pincio, do Aventino. Era 
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também o ambiente adequado para a evasão em relação ao tecido denso e apertado do núcleo 

urbano, um mergulho na ordenada natureza barroca através do “respiro” que era imediatamente 

sentido por quem se aventurava além do casario. Portanto, propiciava experiências dramáticas 

diametralmente opostas àquelas derivadas do congestionamento de informações gradativamente 

sobrepostas e oferecidas ao passante no âmago dos rioni mais centralizados. Contudo, esta 

oposição cidade-natureza era absolutamente necessária para reforçar ainda mais, por contraste, o 

“efeito surpresa” tão característico do Barroco e tão explícito na configuração da trama 

cenográfica da Roma papal (Figuras 32 e 33). 

A Villa Ludovisi, o mais belo jardim do mundo, segundo Grimm, foi apenas uma entre tantas vilas 

da aristocracia  romana loteadas gerando lucros inimagináveis. Com exceção de algumas poucas 

propriedades que se transformaram em espaços públicos, como por exemplo a Villa Borghese, 

parte da Villa Doria Pamphili, a Villa Medici, os jardins do Pincio, a grande maioria das residências 

que constituíam o edênico cinturão verde da cidade desapareceram em nome da ampliação da 

área residencial da capital, vendidas a preço de ouro pelas tradicionais famílias da nobreza local, 

que não hesitaram em desfazer destes legados ancestrais. O resultado foi a perda daquela 

relação necessária da cidade com a natureza circundante, e a inclusão de uma massa edificada 

formada por bairros ordenados, regulares, totalmente alheios à antiga configuração urbana, 

ausentes do núcleo que se encontra logo abaixo, gerando a percepção de duas “Romas” 

independentes e desarticuladas (Figuras 34 a 39)3. Para Italo Insolera, o destino das vilas poderia 

ter sido outro; inclusive poderia ter favorecido a concepção racional da nova capital, 

salvaguardando as relações ambientais mais primárias da cidade preexistente: 

“Da Porta di San Giovanni até a Porta del Popolo existia todo um arco contínuo e ininterrupto de vilas e 

de parques dentro e fora dos antigos muros: podemos ter uma idéia ao olharmos o trecho entre Porta 

Pinciana e Porta del Popolo onde, apesar das transformações sofridas pela invasão do tráfico, Villa 

Medici, il Pincio, Villa Borghese permaneceram fundamentalmente intactas. (...) Esta excepcional faixa 

verde poderia ter servido perfeitamente para coligar o centro velho de Roma com uma nova cidade 

residencial além das vilas, tendo sido separadas as diferentes funções urbanas e as diversas escalas 

edilícias. Ao invés disso, se uniu o novo ao velho sem qualquer solução de continuidade, ignorando a 

que coisa um e outro devia servir e destruindo tudo quanto não se podia traduzir em ganho imediato.” 

(INSOLERA, 2001, p. 54, tradução nossa)      

                                            
3
 “Portanto, Roma então se apresentava como uma cidade nitidamente dividida em duas partes: no centro a massa 

desordenada das suas velhas e modestas casas, das suas antigas e tortuosas ruas; em torno, pelo contrário, uma série 
geometricamente regular de vias diretas e uniformes, entre as quais se levantaram com uma escala diversa e nova para 
Roma, edifícios isolados.” (INSOLERA, 2001, p. 58, tradução nossa) 
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Figura 32: Nuova Pianta di Roma, de Giovan Battista Noli (1692-1756), confeccionada em 1748. Esta planta é ainda hoje 
usada como referência para novos levantamentos da cidade. Ela mostra a “Cidade Eterna” no auge de sua configuração 
barroca. Notar que a mancha edificada não ocupa metade da área dentro do contorno das muralhas. O ambiente entre o 

perímetro do sistema defensivo e a cidade é ocupado por vilas, vinhas e campos (INSOLERA, 1996, p. 307). 
 

Figura 33: Vista da Villa Ludovisi sobre o Pincio, elaborada por Giovanni Battista Falda (século XVII). A vila, considerada 
a mais bela de Roma, foi toda loteada e destruída em finais do oitocentos (INSOLERA, 1996, p. 237).  

 

 

PRANCHA 6: OCUPAÇÃO POR VILAS DA ÁREA ENTRE AS MURALHAS E A MANCHA HABITADA  



 16 

Figura 35: Imagem aérea recente dos quarteirões – à 
esquerda da muralha – que ocuparam a área da Vila 

Ludovisi (INSOLERA, 2001, p. 178-179).  
 

Figura 36: Imagem atual de uma das vilas que 
sobreviveram parcialmente à especulação, a Villa Doria 

Pamphili. Rodrigo Baeta, 2007.  
 

Figura 37: Detalhe dos jardins da Villa Doria Pamphili. 
Rodrigo Baeta, 2007,  

 

Figura 38: Fotografia aérea de 1912 da região nas proximidades da estação 
Termini. As áreas de vilas começavam a serem ocupadas por bairros 

modernos: no centro, à direita (INSOLERA, 1996, p. 401).   
 

Figura 39: Casino da Villa Doria 
Pamphili. Rodrigo Baeta, 2007.   

 

Figura 34: Pianta del Giardino dell’Eccel.mo Signor 
Prencipe Ludovisi. Falda, século XVII (INSOLERA, 1996, 

p. 238). 
 

 

PRANCHA 7: PERDEM-SE A MAIORIA DAS VILAS PATRÍCIAS – ALGUMAS SOBREVIVEM 
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A destruição da capital: a ascensão de  Mussolini  

Contudo, estes não foram os piores traumas que a cidade viria a sofrer. Na verdade, uma nova 

“onda” de intervenções demolidoras apareceria no segundo quartel do século XX. Desta vez o 

“mérito” recairia sobre Benito Mussolini, que governou a Itália entre 1922 e 1943. As palavras 

proferidas pelo Duce em 1925, por ocasião da posse do governatorato de Roma, deixavam claras 

suas pretensões e o mecanismo para alcançá-las: transformar a “Cidade Eterna” em um palco 

adequado para a nova ideologia fascista.   

“As minhas idéias são claras, as minhas ordens são precisas e estou certo que se tornarão uma 

realidade concreta. Daqui a cinqüenta anos Roma deve aparentar maravilhosa a todas as pessoas do 

mundo, vasta, ordenada, potente, como foi nos tempos do primeiro império de Augusto. Vocês 

continuarão a liberar o tronco do grande carvalho de tudo o que ainda o estrangula. Vocês farão várias 

aberturas em torno ao Teatro di Marcello, ao Campidoglio, ao Pantheon; tudo aquilo que foi edificado nos 

séculos de decadência deve desaparecer. Em cinco anos, da piazza Colonna e por uma grande abertura 

deve estar visível a mole do Pantheon. Vocês liberarão também os templos majestosos da Roma cristã 

das construções parasitárias e profanas. Os monumentos milenares da nossa história devem agigantar-

se na necessária solidão.”  (MUSSOLINI, 1925, apud CEDERNA, 2006, p. 56, tradução nossa) 

Mais do que o “lugar comum” do saneamento e da higiene – pretexto usado constantemente para 

justificar a destruição impiedosa de inteiros bairros medievais, renascentistas e barrocos – o Duce 

objetivava a completa transformação da cidade através da noção de aliar a modernidade que seu 

regime pressupunha, com a tradição que lhe interessava4. Para isso, também praticou inúmeras 

ações baseadas nos desventramentos de áreas urbanas antigas para a abertura de novas vias de 

circulação. Porém, ao contrário do que aconteceu durante as primeiras décadas da nova capital, 

quando as demolições foram compreendidas como oportunidade de obter imensos lucros através 

da ereção de edifícios residenciais multifamiliares acima dos escombros das antigas casas 

pulverizadas, as vias rasgadas nos pitorescos bairros pelo regime fascista interessavam demais à 

propaganda política, sendo escolhidas outras estratégias de re-ocupação. 

Freqüentemente os novos eixos abertos para a circulação não apresentariam qualquer edifício 

assentado em toda sua extensão, fato que se deu em nome da construção de uma imagem 

supostamente nobre e grandiloqüente, principalmente quando estas vias nasciam margeando ou 

interrompendo importantes e vastas áreas arqueológicas – caso da mais celebrada avenida 

traçada por Mussolini, a via dell’Impero (hoje via dei Fori Imperiali), ou mesmo da via del Circo 

Massimo, corredor de tráfego que passaria acima do vazio que por séculos teria acolhido esta 

imensa estrutura da Roma antiga. Outras vezes, modernas construções, sempre dirigidas a 

                                            
4
 “Eis que o fascismo se encontra diante do problema da capital. Eu gosto de dividir os problemas de Roma neste 

século XX em duas categorias: os problemas da necessidade e os problemas da grandeza. Não é possível enfrentar 
estes últimos se os primeiros não forem resolvidos. Os problemas da necessidade  brotam do desenvolvimento de 
Roma e se encerram neste binômio: casas e comunicação. Os problemas da grandeza são de outra espécie: é 
necessário liberar toda a Roma antiga das deturpações medíocres, mas ao lado da antiga  e da medieval, é necessário 
criar a monumental Roma do século XX. Roma não pode, não deve ser somente uma cidade moderna, no senso 
absolutamente banal da palavra: deve ser uma cidade digna da sua glória e esta glória deve renovar-se 
incessantemente para ser transmitida, como herança da idade fascista, às gerações que virão.” (MUSSOLINI, 1924 
apud CEDERNA, 2006, 53, tradução nossa) 
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funções ministeriais ou oferecidas a órgãos do governo facista, despontariam dispersas, aqui e ali, 

diluídas no vácuo construtivo que marcava os dois lados do corredor de tráfego – caso da via del 

Mare (hoje, via del Teatro di Marcello e via Petroselli). Fora da área arqueológica, as artérias 

abertas que continuariam dilacerando o centro histórico seriam ocupadas por edificações 

remanescentes que teriam sobrevivido às demolições, bem como acolheriam importantes obras 

da arquitetura medieval ou barroca mutiladas, cortadas ao meio em nome da fluidez da avenida; 

dividiriam espaço com monumentos importantes que, desmontados por “estorvarem a 

perspectiva”, eram transpostos para novos sítios, implantados em um dos terrenos disponíveis na 

moderna avenida rasgada – ainda mais desambientados do que aqueles que restaram ilhados no 

contexto vil que se desenhava; as outras áreas eram adensadas por fileiras de edifícios 

contemporâneos, destinados quase sempre ao uso público, projetados segundo o gosto fascista – 

um misto de retórica classicista mal interpretada, com o típico despojamento moderno; uma 

arquitetura monumental de péssima qualidade que obviamente não conseguia se ambientar nos 

apertados e pitorescos rioni. Foi o caso, por exemplo, do Corso del Rinascimento, avenida aberta 

através de desventramentos praticados na área renascentista da cidade, entre a Piazza Navonna 

e a Piazza della Rotonda. Também foi o modelo seguido para a construção da via della 

Conciliazione, talvez a mais triste empresa urbanística que Roma sofreu em toda sua fase 

moderna, via aberta a partir da demolição de toda uma área da cidade, os Borghi, permitindo o 

acesso direto do Tevere à Piazza di San Pietro – só terminada em 1950, com a implantação dos 

últimos edifícios e equipamentos urbanos ainda de gosto autoritário5.    

Segundo Sanfilippo, os mecanismos de intervenção baseados na tábula rasa eram herdeiros 

diretos das iniciativas que assaltaram o núcleo urbano nos 50 anos anteriores, e também 

sucessores das principais ações de renovação de muitas capitais européias, iniciativas 

empreendidas antes da declaração de Roma como capital da Itália – como a Paris de Hausmann 

por exemplo. Contudo, o que era novo para o caso da “Cidade Eterna” seria a radicalização, por 

parte dos fascistas, das ações de remodelamento urbano, com um conseqüente aumento 

vertiginoso dos procedimentos de demolição.  

“A cultura do tempo propõe (e Mussolini prescreve) desventramentos, demolições, rareamentos 

(diradamenti) e novos e enormes eixos viários nos rioni e nos bairros (via dell’Impero, via del Mare, via 

dei Trionfi, via della Conciliazione, corso Rinascimento, via Regina Elena hoje Barberini, via XXIII Marzo 

hoje Bissolati, via della Navicella e piazza di porta Metronia, via di Valle Murcia, via del Circo Massimo, 

corso Trieste, viale Eritrea, etc.). Todas estas intervenções atropelam centenas de hectares urbanizados 

e são sempre a conseqüência lógica de um antigo retardamento cultural em relação à disciplina do 

urbanismo; são o resultado da combinação de velhos erros. É, contudo, um fenômeno decididamente 

fascista a radicalização indiscriminada das intervenções sob um duplo impulso ideológico: aquele do 

saneamento higiênico e aquele do ‘fazer grande’.” (SANFILLIPO, 1993, p. 37-38, tradução nossa) 

                                            
5
 “Onde surgiam as pobres casas, os casebres da velha cidade se fez o vácuo ou se reedificaram edifícios públicos: nos 

bairros nos quais primeiramente se registravam altíssimas densidades, se passou subitamente a zero habitante por 
quilômetro quadrado. O saneamento dos terrenos foi integral: mais ninguém vivia na via dell’Impero, na via del Mare, na 
Piazza Augusto Imperatore, mais ninguém habitará o deserto da via della Conciliazione. Se fez o vazio absoluto.” 
(INSOLERA, 2001, p. 135, tradução nossa)     
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O resultado estético foi, contudo, muito diferente se comparado às intervenções anteriores, e os 

danos causados à cidade infinitamente maiores: por piores que fossem os primeiros 

desventramentos modernos, a densidade edilícia dos antigos rioni era parcialmente mantida ao se 

respeitar a tradição de promover a ocupação gregária das vias no assentamento da nova 

arquitetura. Esta arquitetura historicista, que preencheu os modernos corredores de circulação, 

não se adequava bem ao ambiente preexistente, como já foi discutido, em função do contraste 

dimensional que foi gerado; mas sua qualidade era muito superior e assumia um compromisso 

estilístico com a preexistência substancialmente maior se confrontada aos insólitos edifícios que 

irão povoar algumas das novas vias abertas por Mussolini. Além do mais, a concepção política e a 

propaganda fascista condicionaram o pensamento estético ao basear as intervenções na idéia do 

“fare grande”: o efeito de monumentalidade foi o que sempre se buscou ao impor a abertura de 

vazios gigantescos,  de áreas “ocas”, ou de ocupação edilícia muito rarefeita, ações que 

lembravam mesmo alguns pressupostos da urbanística e da arquitetura pregada pelo movimento 

moderno – e há anos luz distantes do caráter que cidade, ao redor, aspirava.  

Mas o conceito do Duce de “fare grande”, assim como o seu princípio de “fare largo” (algo como 

“fazer espaçoso”), não poderiam ser compreendidos desvinculados do pérfido uso que naqueles 

tempos se fez da ciência da arqueologia. Nos vinte anos do fascismo a arqueologia assumiria o 

papel de uma das mais importantes disciplinas para regime, e seria a base para a idealização e 

desenho das mais significativas intervenções na cidade. O grupo fascista foi acometido por uma 

folia romanista baseada no pressuposto histórico de  que havia uma absoluta congruência entre a 

nova ordem italiana e a grande civilização romana imperial, como fica claro nas palavras 

proferidas pelo Duce em 1934: “Depois da Roma dos Césares, depois daquela dos Papas, existe 

hoje uma Roma, a fascista, cuja simultaneidade do antigo com o moderno, se impõe à admiração 

do mundo.” (MUSSOLINI, 1934, apud CEDERNA, 2006, p. 72, tradução nossa). Para os 

seguidores de Mussolini, o primeiro ministro teria resgatado a Itália de séculos de decadência, 

decadência representada por todo arco temporal que se desenlaça da queda do Império romano 

até a Marcha sobre Roma em 1922, realidade histórica “sórdida” que atravessaria a Idade Média, 

passaria pelo Renascimento, pelo Barroco, e alcançaria até mesmo o Iluminismo. O Duce teria 

reconquistado a dignidade e principalmente a grandeza para a península, uma grandeza imperial 

só comparável àquela devida ao remoto passado que deveria ser desenterrado, que precisava 

novamente aflorar – a Roma dos césares.    

Para a Itália fascista, Roma volta a ser a luz, a capital da nova ordem imperial – e em breve, mais 

uma vez, civilizadora e dominadora do mundo. E para afirmar sua majestade era impositivo seu 

renascimento urbano através da implantação de um desenho revolucionário que revelasse a 

congruência entre herança da antiga civilização latina com o novo regime redentor; a aliança entre 

a Roma de Augusto e dos governantes que o sucederam, e a Roma de Mussolini e dos fascistas. 

Para isso, os monumentos que representavam a era imperial romana deveriam “agigantar-se na 

necessária solidão”, deveriam reinar absolutos em meio a uma vasta estrutura urbana 
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reformulada. Toda o “entulho” que ofendesse a verdadeira história do povo italiano, ou seja, o 

acervo arquitetônico e o tecido urbano levantados nos “séculos de decadência”, precisava 

desaparecer em nome da ordem e da decência. As conseqüências foram desastrosas:  

“O fato que em Roma, como em qualquer outra cidade, entre os monumentos antigos e o presente ao invés 

de água ou terra ou lava, existisse no meio simplesmente a história, foi considerado, ao contrário, 

circunstância irrelevante. Foi um equívoco despropositado. A arqueologia foi forçada a transformar-se em 

urbanística, a urbanística em trabalho de escavação: os arqueólogos improvisados como urbanistas e os 

urbanistas improvisados como arqueólogos, alucinados por uma única fixação, aquela de eliminar cada 

diafragma entre a Antigüidade e o próprio fanatismo, desenvolvendo uma espécie de olho radiográfico 

apontado exclusivamente para a ruína escondida, completamente cegos para os bairros renascentistas ou 

a igreja barroca que a cobria. A admirável estratificação dos séculos (aqueles ‘séculos de decadência’ que 

precisavam ser ‘removidos’ do caráter e da história dos italianos), isto é a Roma medieval, renascentista, 

barroca, neoclássica, foi considerada na mesma medida que um depósito aluvionário que deveria ser 

extraído e peneirado. Baseado nestas premissas, que negavam os princípios da cultura urbanística e 

arqueológica moderna, a re-exumação da romanidade se reduziu a uma miserável recuperação de ossos 

calcinados e dentes cariados, destinados a serem submersos pelo asfalto, pelo tráfico e pela especulação, 

enquanto a Roma moderna se transformava em um esquálido e inumano subúrbio. Como na abertura de 

um antigo sepulcro os ossos viram pó, assim os desventramentos não restituíram, para a antiga Roma, 

mais do que fantasmas e escombros.” (CEDERNA, 2006, 79, tradução nossa)          

Portanto, como coloca Cederna, a arqueologia tomou a frente das principais intervenções 

urbanas, sempre com o objetivo de escavar, liberar e isolar os monumentos imperiais mais 

significativos, das construções que lhes ocultassem ou prejudicassem a leitura, mesmo que o 

processo acarretasse na pulverização de inteiros bairros históricos. Na realidade, esta idéia do 

isolamento dos monumentos antigos compreendidos como estruturas mais significativas no 

confronto com o tecido urbano medieval, renascentista, barroco que lhes sobrepunha, não era 

exatamente uma novidade para a cidade de Roma. Insolera e Perego revelam como já em 1870, 

dois meses após a invasão de Roma pelas tropas italianas propondo o fim do regime do Estado 

da Igreja, uma comissão de arquitetos e engenheiros nomeada pela junta provisória de governo já 

acenava para a idéia da liberação e isolamento de monumentos:  

“Critério geral ao qual a comissão se inspirava era aquele então recorrente que a cidade existente era 

substancialmente feia e que deveria ser ‘embelezada’: por isso se propunham ‘em torno aos principais 

monumentos todas aquelas demolições que concorrem a dar-lhes maior imponência’ e ‘também de fazer 

ressaltar-lhes a beleza artística, envolvendo-os com deliciosos jardins’. É sobretudo assim que se pensa: 

e uma vez que são considerados como elementos panorâmicos, mesmo os edifícios arruinados são 

interpretados como adorno, como objeto a inserir em um novo contexto e neste serem julgados.” 

(INSOLERA, PEREGO, 1999, p. 5, tradução nossa) 

Porém, a escala das demolições associadas às escavações que se praticaram até a subida ao 

poder de Mussolini, era ainda, sobre certos aspectos, reduzida, apesar de quase nunca pertinente. 

Sobre este aspecto, é interessante analisar a complexa história da zona arqueológica dos Fóruns 

romanos e da colina do Campidoglio para se traçar um juízo sobre os níveis de intervenção e as 

perdas sofridas na cidade barroca por conta das renovações urbanas e da arqueologia.  
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As escavações no Campo Vacino para a liberação do Fórum Romano  

O centro da Roma antiga, tanto a republicana como a imperial, não coincidia com o da cidade 

medieval, nem com o da Roma barroca. Na verdade, as áreas remanescentes das praças 

monumentais, seja o Fórum Romano, ou mesmo os Fóruns Imperiais – edificados adjacentes e 

contíguos – transformaram-se em áreas periféricas da cidade com o decorrer do Medievo, situação 

que perduraria ininterruptamente até o século XIX. Ainda no final da idade média eram trechos 

desolados fora da própria cidade, da aérea habitada (que terminava no Campidolgio), vazios 

pontuados por algumas ruínas soterradas de edifícios romanos (basílicas, templos, arcos do triunfo, 

colunas), encobertas pelos sedimentos que se depositaram no vale entre as Colinas do Campidoglio, 

do Palatino, do Esquilino e do Viminale, degradados e mutilados por séculos de pilhagem e pelos 

graves terremotos e inúmeras cheias que assaltaram o núcleo urbano por diversas vezes.  

Em meados do Cinquecento, a zona arqueológica à nordeste, ao pé das encostas dos montes Quirinale 

e Viminale, área que guardava a herança dos Fóruns Imperiais através das ruínas dispersas de 

vestígios dos antigos edifícios encobertos, foi saneada com a reabertura da Cloaca Massima, e loteada 

pelo cardeal Alessandrino – após tê-la aterrado para viabilizar a implantação de novos quarteirões.              

“Na segunda metade do Cinquecento a Cloaca Massima é restituída à sua função e é seca a zona dos 

Orti dei Pantani, sobre os restos dos Fóruns de Trajano, Augusto, Nerva. São sucedidos grandes 

trabalhos de aterramento (em certos pontos o transporte de terra supera os 3 metros) por impulso do 

cardeal Michele Bonelli (sobrinho de Pio V Ghislieri) conhecido como o cardeal Alessandrino, do qual 

herdaram o nome duas das principais vias deste ‘bairro’: via Alessandrina e via Bonella. Depois a zona 

inteira é loteada entre 1585-1587 com uma implantação viária bastante regular, enquanto compatível 

com as ruínas das grandes obras imperiais. Em breve a zona é ocupada por numerosos habitantes 

modestos, porque é insalubre e pouco atraente aos grandes palácios nobiliários. Dentro do imenso rione 

Monti se organiza este bairro dos Pantani (...), que rapidamente se liga àquele da Suburra, mesmo 

permanecendo distinto. Entre os séculos XVI e XVIII edifícios religiosos e construções civis ocultam 

quase todos os vestígios da Roma Antiga. Casebres, casas, palacetes, conventos, monastérios, 

priorados, conservatórios, hospícios, orfanatos, igrejas e superfetações de todo o tipo se apóiam, se 

sobrepõem, ocupam as grandes obras do passado.” (SANFILLIPO, 1993, p. 111, tradução nossa)         

O popular bairro dos Pantani revelava uma interessantíssima ocupação onde edifícios barrocos e 

um casario denso se apoiavam e se sobrepunham aos restos dos monumentos da Roma imperial, 

ruínas muito danificadas pelo espólio que era praticado desde o início da Idade Média. Os 

quarteirões se estendiam até a base da colina do Campidoglio, e alcançavam a maior praça da 

zona, o Campo Vacino, interessantíssimo vazio que se abria justamente onde antes se encontrava o 

monumental Fórum Romano. É possível capturar nas gravuras dos vedutiste dos séculos XVII e 

XVIII como este espaço se configurava: uma praça desenvolvida longitudinalmente entre o 

Campidoglio e a mole arruinada do Colosseo, na qual uma ocupação edilícia formada por 

construções residenciais alinhadas dividiam o espaço com importantes igrejas – na base da Colina 

Capitolina, as igrejas de San Giuseppe de’ Falegnami (também conhecida como San Pietro in 

Carcere) e a fabulosa igreja barroca de Sante Luca e Martina, projetada por Pietro da Cortona; logo 
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à frente, com um aspecto exterior muito simples, aparecia a igreja de fundação medieval de 

Sant’Adriano, templo cristão que então apresentava uma feição interna devida à “restauração” 

barroca (comandada por Martino Longhi, il Giovanni) da antiga Cúria do Senado, edifício de origem 

romana construído por Júlio César e reformado por Domiziano em 94 d.C.; após uma fileira de 

casas que definiam o limite nordeste do Campo Vacino surgia, também alinhada com as edificações 

civis, a inusitada igreja de San Lorenzo in Miranda, dramático edifício barroco construído através da 

apropriação das estruturas preexistentes do Templo de Antonino e Faustina, principalmente a 

arruinada e parcialmente soterrada pronao de acesso ao templo, que passaria a servir como pórtico 

frontal da igreja; bem ao lado surgia o Templo de Rômulo, construção que também sofreu 

intervenção barroca e que passou a acolher o átrio de acesso à basílica cristã de Santi Cosma e 

Damiano, mais uma interessante assimilação de antigos e deteriorados edifícios romanos para 

novos usos eclesiásticos; ao fundo se destacava, em elevação, a bela fachada palladiana da igreja 

de Santa Francesca Romana; já ao lado sudoeste, em meio a um casario disperso e a algumas 

fortificações medievais e modernas, ao pé do monte Palatino, despontava a igreja barroca de Santa 

Maria Liberatrice, projetada por Onorio Longhi e levantada em sobreposição à estrutura preexistente 

da igreja paleocristã de Santa Maria Antiqua (LOMBARDO, 2006).  

Além do casario e das igrejas, a aparição dramática no vazio da praça de pedaços remanescentes 

e parcialmente enterrados de ruínas romanas – do Templo de Vespasiano, da Coluna Foca, do 

Templo de Castor e Polux, mais ao fundo da Basílica de Constantino e do Arco de Tito, e a 

imagem distante das ruínas do Colosseo – gerava, em oposição às construções modernas, uma 

cenografia trágica que não poderia ser mais barroca. Algumas estruturas, como a pronao 

arruinada do Templo de Saturno servia de apoio ao casario que se estendia do Fórum em direção 

à igreja de Santa Maria della Consolazione, gerando, mais uma vez, uma interessante e 

cenográfica sobreposição de épocas. Outra imagem de dramático caráter barroco poderia ser 

retirada da visão contígua entre a movimentada igreja de Sante Luca e Martina e, logo à sua 

frente, a eloqüente estrutura soterrada do arco de Settimo Severo, mais um monumento antigo à 

“flutuar” em meio ao vazio do Campo Vacino – os panoramas que expunham a oposição entre a 

forma íntegra e dinâmica da igreja de Pietro da Cortona e a imagem trágica da metade superior do 

arco do triunfo, aprisionado por séculos de abandono, só reforçavam os mecanismos da retórica 

barroca impressos na área, particularmente as tensões suscitadas por este insólito confronto entre 

organismos de épocas distintas e com diferentes níveis de conservação.  

Não obstante, o Campo Vacino era um verdadeiro respiro em relação aos densos e populares bairros 

dos Pantani e da Suburra, um vácuo que se abria abaixo das imponentes colinas do Campidoglio e do 

Palatino. O percurso assumido pelo passante pelas ruas estreitas abertas no século XVI derrocava em 

interessantes mecanismos de persuasão barroca onde, sem dúvida, eram desvelados conflitos 

devidos à expectativa gerada no âmago dos quarteirões e na surpresa de irromper na praça (Figuras 

40 a 50). Nada da trama barroca deste fascinante ambiente implementado na Roma papal sobreviveu 

aos arqueólogos. As escavações já começariam na época Napoleônica, ao início do século XIX:   
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Figura 40: Patri Schenk, 1705. Vista do Campo Vacino com destaque para os Templos de Saturno à esquerda e 
de Vespasiano, profundamemte encoberto, ao centro (LOMBARDO, 2006, p. 23).  

 

Figura 41: Vista de Marteen van Heemskerck do Campo Vacino (Fórum Romano), 1532-1536. Destaque, da esquerda 
para a direita, para as colunas do Templo de Castor e Polux, as colunas do Templo de Saturno, Vespasiano, a Coluna 
Foca, o Arco de Settimo Severo. No início do Cinquecento a área ainda era pouco habitada (INSOLERA, 1999, p. 4).    

 

Figura 42: Vista do Campo Vacino, com sua ocupação 
edilícia regular, em 1697, a partir do Campidoglio. Jacob 

Baptist, Pieter Sluyter (LOMBARDO, 2006, p. 9). 
 

Figura 30: Luigi Rossini, 1827. Panorama do 
Fórum Romano desde o campanário de Santa 
Francesca Romana (INSOLERA, 1999, p. 100). 
 

 
PRANCHA 8: IMAGENS DO CAMPO VACINO DOS SÉCULOS XVI AO XVIII, ANTES DAS ESCAVAÇÕES 



 24 

Figura 44: Veduta di Campo Vacino, de Giambattista Piranesi, da série Vedute di Roma. Elaborada em 1749. Nesta vista 
desponta tragicamente a praça com os importantes monumentos barrocos e as ruínas clássicas “flutuando”. A igreja que 

aparece à direita, Santa Maria Liberatrice, sofreria um ripristino perdendo sua feição barroca (FICACCI, 2000, p. 693).  
 

Figura 45: Ruínas soterradas do 
Templo de Vespasiano, 1749 – 

Piranesi chama de Templo de Giove 
Tonante (FICACCI, 2000, p. 712). 

. 
 

Figura 46: Arco de Settimo Severo 
soterrado e igreja de Sante Luca e 
Martina. Piranesi, 1749 (FICACCI, 

2000, p. 704). 
 

Figura 47: Vista do Campo Vacino. 
Igreja de San Lorenzo, à esquerda, 
colunas de Castor e Polux, à direita. 
Piranesi (FICACCI, 2000, p. 740). 

 
 

Figura 50: Vista do Colosseo e 
do Arco de Constantino. Piranesi, 

1749 (FICACCI, 2000, p. 696). 
 

Figura 49: Imagem dramática das 
colunas do Templo de Saturno, do 
Arco de Settimo Severo, e da igreja 
de Sante Luca e Martina. Piranesi, 

1749 (FICACCI, 2000, p. 746). 
 

Figura 48: Vista da igreja barroca 
de San Lorenzo in Miranda que se 
apropriou da pronao do Templo de 
Antonino e Faustina. Piranesi, 1749 

(FICACCI, 2000, p. 702). 
 

 

 
PRANCHA 9: IMAGENS DE GIAMBATTISTA PIRANESI DO CAMPO VACINO 
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“A história das escavações nas zonas dos Fóruns foi iniciada na época napoleônica seguindo o critério 

de escavar em torno aos monumentos emergentes de modo a chegar às suas fundações e vê-los e 

conhecê-los em sua inteireza. Foi escavado, assim, um buraco em volta da Coluna de Foca, depois uma 

fenda em torno do Arco de Settimo Severo; uma zona mais ampla em volta da Coluna Trajana 

viabilizando a descoberta também de uma parte do Fórum de Trajano. Em um segundo momento, na 

área do Fórum Romano se coligaram os vários buracos entre si de modo a expelir mesmo as ruínas 

imediatamente afloradas e reconstruir o complexo em torno aos elementos emergentes individuais. No 

Fórum Romano este fato ocorreu ao escavar o terreno do Campo Vacino, livre de construções. Mas, nos 

Fóruns de Trajano, Augusto, Nerva, César, Vespasiano, no Medievo, no Renascimento, em época 

barroca continuou-se a  habitar e a construir e reconstruir sobre os antigos muros romanos, sendo 

utilizados como fundações seguras.” (INSOLERA, SETTE, 2003, p. 75, tradução nossa)            

Assim, o primeiro lugar a sofrer prospecções arqueológicas no início dos oitocentos foi o Campo 

Vacino, através do método de cavar em volta dos monumentos e liberá-los inteiramente. A 

primeira conseqüência destes atos foi a geração de uma série de interrupções na antes contínua 

praça, e a perda daquele “tom” trágico que se absorvia nas imagens dos monumentos 

parcialmente cobertos pelos sedimentos. Em um segundo momento, como afirma Insolera e Sette, 

os “buracos”, de aproximadamente oito metros de profundidade, oriundos das escavações 

pontuais dos mais diversos vestígios da Roma antiga, se encontrariam. Até a passagem do século 

XIX para o XX já havia sido “liberada” toda a área do Campo Vacino, através, inclusive, da 

demolição de alguns quarteirões aos dois lados da antiga praça – especialmente triste o 

desaparecimento do casario que limitava a face nordeste do Campo Vacino, edificações alinhadas 

entre as igrejas de Sant’Adriano e San Lorenzo in Miranda; as construções foram arrasadas em 

nome da libertação das fundações da republicana Basílica Fulvia-Aemilia. Felizmente foram 

preservadas, mas totalmente desambientadas, em “ilhas” acima das escavações, quase todas as 

igrejas barrocas supracitadas – com exceção de Santa Maria Liberatrice que foi demolida em 

nome da liberação e do falso ripristino da igreja de Santa Maria Antiqua, bem como Sant’Adriano, 

que também sofreria um “restauro” arbitrário que eliminaria sua rica veste barroca, reconstruindo a 

antiga Cúria do Senado. A praça barroca se transformaria no parque do Fórum Romano, um 

desnível no meio à cidade, que além das ruínas que já se sobressaíam no Campo Vacino, 

revelaria ao transeunte apenas as fundações dos outros antigos edifícios do Fórum – com 

exceção de uma ou outra ruína levantada por anastilose (Figuras 51 a 58). 

Pior sorte teve a área onde antes se levantavam as estruturas dos Fóruns Imperiais, sobrepostos 

desde o Cinquecento pelo Bairro dos Pantani. Neste caso, as escavações iniciadas também com 

Napoleão em princípios do século XIX – Coluna de Trajano, por exemplo – acarretariam, 

inevitavelmente, em ações de destruição de partes inteiras do tecido urbano. Finalmente entre as 

décadas de 20 e 30, por ordem de Mussolini, o bairro quinhentista foi totalmente arrasado por 

recomendação de seu mais influente arqueólogo, Antonio Muñoz, e com o apoio de quase todo o 

seu staff. Mas estas iniciativas não são susceptíveis de análise se não cotejadas com os 

desventramentos praticados na Colina Capitolina e seu entorno, e nas áreas da Piazza Venezia, 

Piazza San Marco, Piazza Aracoeli, logo à frente.  
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Figura 51: Domenico Amici, 1832. Arco de Settimo 
Severo após ter-se escavado em sua volta, o 

liberando (LOMBARDO, 2006, p. 40). 
 

Figura 52: Benoist, 1870. Vista do Fórum com destaque ao Arco 
de Settimo Severo, colunas de Vespasiano e Saturno liberados e 

habitando o mesmo “buraco” (LOMBARDO, 2006, p. 40). 
 

 

Figura 53: O Campo Vacino em 1879, já arrasado pelas escavações no 
Fórum, apesar de ainda se notar o casario que se dispões ao lado da 
igreja de Sant’Adriano – ver à esquerda (INSOLERA, 1999, p. 286). 

 
 

Figura 55 : Benoist. Coluna Foca liberada 
em 1870 (LOMABRDO, 2006, p. 51). 

Figura 56: Parte ocidental do Fórum  no 
século XIX (INSOLERA, 1999, p. 283). 

Figura 57: O Fórum Romano hoje. Do campo Vacino, só sobraram 
alguns monumentos barrocos “ilhados” em meio às escavações e as 

ruínas libertadas. As construções civis que ocupavam o espaço foram 
todas destruídas, bem como a igreja de Santa Maria Liberatrice para 

resgatar a primitiva Santa Maria Antiqua. Rodrigo Baeta, 2006.  
 

Figura 58: Sante Luca e Martina 
pairando, “ilhada” e desambienteda, 

acima das escavações. Rodrigo 
Baeta, 2006.  

 

Figura 54: O Fórum escavado em 1882 
(INSOLERA, 1999, p. 285). 

 

 

PRANCHA 10: ESCAVAÇÕES NO CAMPO VACINO A PARTIR DO SÉCULO XIX 



 27 

Arqueologia da destruição: liberação do Campidoglio e a via dell’Impero 

Na verdade, as primeiras demolições empreendidas na área do Campidoglio aconteceram por conta 

da construção, ainda no período umbertino, do monumento dedicado ao primeiro rei da Itália:   

“Quando, em 1882, foi lançado um concurso internacional para o monumento ao primeiro rei da Itália, os 

concorrentes deviam também indicar o sítio onde construí-lo: a maioria se orientou para a Piazza 

dell’Esedra, também prescrita pelo projeto vencedor do francês Nenot. Mesmo tendo sido a idéia da 

maioria além da idéia vencedora, as autoridades a descartaram imediatamente e seguiram uma das 

outras indicações: decidiram, assim, construir o monumento como fundo cenográfico do Corso na Piazza 

Venezia. Para realizar este projeto, a partir de 1885, se demoliu metade da colina Capitolina: 

desapareciam via della Pedacchia, via di Testa Spaccata, via di Marforio, via della Ripresa dei Berberi, e 

monumentos insignes como a Torre di Paolo III. (...) Terminadas tais colossais destruições se percebeu 

que a parte inferior da colina era inexistente, terra proveniente de aterros e nada mais; mas não se 

abandonou o projeto que requereu portanto enormes despesas para as fundações. Ao início do século a 

velha Piazza Venezia não havia sido ainda destruída, mas por trás, nas ruínas do Campidoglio, a 

construção daquilo que Papini chamará ‘mictório de luxo’ e que outros definirão a ‘dentadura de Roma’, 

já emergia na fileira dos tetos e das cúpulas da cidade, sufocando a belíssima igreja de Ara Coeli e a 

michelangesca Piazza del Campidoglio; o absurdo da construção do monumento – o mais colossal que 

foi construído em época moderna – era já patente, por um lado, nas proporções e na cor, por outro, nos 

escândalos relativos ao fornecimento de botticino, a pedra que o reveste inteiramente.” (INSOLERA, 

2001, p. 77-78, tradução nossa)   

Em conseqüência da edificação da colossal estrutura do monumento a Vittorio Emanuele II, bem 

como da condição que a Piazza Venezia assumiria como ponto de confluência do tráfego de três 

das mais importantes artérias que cortavam a região central – a via Nazionale e o Corso Vittorio 

Emanuele II, corredores de circulação recém rasgados no núcleo da cidade, assim como a via del 

Corso, principal eixo retilíneo da Roma barroca – toda a área ao norte do Campidoglio começaria 

a ser profundamente alterada através de massivos desventramentos. As demolições das 

edificações que se amontoavam ao pé da encosta do monte Capitolino, nas proximidades da 

Piazza Venezia, eliminaria todo um estrato importante da história da cidade de Roma, uma 

ocupação urbana ancestral de caráter simples, mas pitoresco, que desaparece para dar lugar à 

desproporcionada mole do monumento ao rei, estrutura que será engastada ao Campidoglio, 

justaposta à face norte da colina. Os terraços mais baixos e as escadarias que se abrirão para o 

“elefante branco” se espalharão para além do pé do monte destruindo ruas e quarteirões e 

alcançando as proximidades da Piazza Venezia.  

Contudo, como coloca Insolera, o “pisciatoio di lusso” tinha sido idealizado para funcionar como o 

fundo cenográfico da via del Corso, visível desde o início do grande eixo perspectivo, na Piazza del 

Popolo, há mais de um quilômetro de distância. O problema é que o Palazzeto Venezia estorvava a 

perspectiva, pois se levantava ao final do Corso, na frente da Colina do Campidoglio e da mole do 

Vittoriano. Qual foi a solução adotada? Da mesma forma que Palazzo Venezia, o Palazzeto era um 

típico edifício romano de meados do século XV, obra da transição do estilo fortificado do medievo 

para a modenatura ordenada e elegante do Renascimento (LOMBARDO, 2005, p. 8). 
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Figura 59: A torre de Paolo III sobre o Campidoglio, 
importantíssimo monumento construído entre 1534-1542, 
demolido em 1885 para dar lugar ao monumento a Vittorio 

Emanuele II (JANNATTONI, 2003, p. 178).  
 

Figura 60: Casa de Giulio Romano, ao pé do 
Campidoglio, demolida em 1888 (JANNATTONI, 

2003, p. 176).  
 

 

Figura 61: Vista de Luigi Rossini, 1836-1839, mostrando a Piazza 
Venezia, na chegada da via del Corso. O Palazzeto, à frente, 

encerrava a perspectiva para o Campidoglio. Desaparecerá junto 
com o Palazzo Torlonia, à esquerda, (INSOLERA, 1999, p. 15).   

 

Figura 63: Imagem aérea do início do século XX do Campidoglio, 
com destaque para mole desproporcional do Vittoriano. Notar a 
pequena Piazza Aracoeli, que alcançava a Cordonata. Quase 

todo o casario presente será eliminado para a abertura da via del 
Mare (CIALONI, 2006, p. 97). 

 

Figura 62: Imagem aérea recente mostrando o 
eixo do Coso e o Vittoriano no fundo da 

perspectiva (INSOLERA, 2001, p. 178-179). 
 

Figura 64: Campidoglio. Notar que o Palazzeto já 
havia sido trsnportado para abrir a perspectiva ao 

Vittoriano (CIALONI, 2006, p. 97). 
 

 

PRANCHA 11: DEMOLIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II 
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Mas, seu grande valor consistia no modo como definia interessantes orientações urbanas em 

função de sua locação original: sua forma quadrangular encontrava-se engastada a um dos 

vértices do grande palácio homônimo, definindo o limite sul da Piazza Venezia, que se abria ao 

norte para a chegada da via del Corso; já a oeste aparecia como a barreira ocidental da Piazza di 

San Marco, onde se encontrava a igreja de mesmo nome, templo que se desenvolvia dentro da 

mole do próprio Palazzo Venezia. Para liberar a perspectiva que interrompia a vista do Vittoriano 

ao final do Corso, o Palazzeto foi desmontado entre 1909 e 1910 e reconstruído pouco mais a 

oeste, alinhado com a face oriental do Palazzo Venezia, à esquerda da entrada da basílica de San 

Marco. Foi perdida, portanto, a condição do edifício como “divisor de águas” entre as duas praças 

supracitadas, que acabariam unidas pelo vazio que se estabeleceu. Unidas e ampliadas 

desmesuradamente em função dos desventramentos promovidos pela “dentadura de Roma”, 

como também pela contemporânea derrubada do Palazzo Torlonia (1900), edifício que encerrava 

a Piazza Venezia em sua face leste, adjacente ao Palazzeto ao final do Corso – no lugar do 

palácio demolido será construído, um pouco recuado, um edifício historicista com arquitetura 

similar à do Palazzo Venezia, um medíocre “pastiche” medievo-renascentista pensado para 

promover, em conjunto com o simétrico monumento quatrocentista que se levantava do outro 

lado, uma visão perspectiva regular no ambiente imediatamente anterior ao Vittorio Emanuele II. 

Portanto, as duas praças ancestrais são perdidas irremediavelmente quando são unidas, 

ampliadas absurdamente, e quando passam a dividir injustamente a atenção com o gigantesco e 

chamativo monumento ao rei, alterando as relações de escala e de hierarquia de todo o contexto 

urbano, e por extensão de toda a cidade (Figuras 59 a 64).    

Mas, o pior ainda estava por vir, como já foi acenado, com a subida de Mussolini ao poder. Até 

então, nunca os arqueólogos haviam tido tanta participação na definição dos destinos de uma 

cidade; oportunamente o regime fascista oferecia-lhes inúmeras possibilidades de trabalho e de 

assumir cargos importantes nas diversas esferas de poder. Comandados pelo mais radical de 

todos, Antonio Muñoz, diretor e inspetor geral da Antiguidades e das Belas Artes do 

governatorado da capital, estiveram à frente das intervenções viárias que definiriam a atual feição 

que se retira das áreas em volta de todo o monte Capitolino e da área do Fórum Romano e dos 

Fóruns Imperiais. 

Inicialmente, trabalhando nas encostas e nas áreas vizinhas à colina do Campidoglio, ainda nas 

proximidades da praça aberta através da fusão da Piazza Venezia e da Piazza San Marco, a  

idéia dos técnicos e de Mussolini era eliminar todas as construções medievais que estivessem 

assentadas no monte e na sua base nas proximidades do Vittoriano para descobrir outros 

vestígios da Roma antiga, e mais especificamente revelar a Rupe Tarpea, a mitológica rocha 

descrita pelos historiadores romanos de onde eram supostamente jogados os condenados. Mas 

a fúria destrutiva de Muños não pôde ser contida e acabaria alcançando uma dimensão de 

absoluta insanidade: após a demolição das áreas nas proximidades da Cordonata de 

Michelangelo (a rampa que levava à Piazza del Campidoglio), e depois das profundas 
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escavações empreendidas na colina – em sua parte superior e na encosta, na área então 

desolada –, constatou-se que a Rupe Tarpea não se assentava no lugar em que se acreditava, 

e sim exatamente no lado oposto, na face sul do monte (CEDERNA, 2006. p. 130); incansável o 

arqueólogo  ordenou que fosse feita tabula rasa das construções remanescentes e dos 

quarteirões que ainda obstruíam todo o monte para liberá-lo completamente, particularmente a 

área das proximidades da bela Piazza Montanara e da via della Consolazione (que alcançava as 

escavações do Fórum por trás do monte) – assim seria viabilizada a descoberta da rocha e seria 

aberta a possibilidade de se apreciar de forma “imaculada” todo o acidente geológico da colina 

do Campidoglio, sendo preservados apenas o Palazzo Cafarelli, a igreja de Santa Maria in 

Aracoeli e a piazza del Campidoglio.  

Entretanto, outra motivação mais funesta levaria Mussolini e seu arqueólogo a dar 

prosseguimento a esta empresa: a abertura da via del Mare, grande corredor de tráfego que a 

partir da Piazza Venezia contornaria a colina Capitolina desventrando o tecido urbano dos rioni 

Campiteli, Sant’Angelo e Ripa, arrasando a Piazza di Aracoeli, a Piazza Montanara, a Piazza Boca 

della Veritá até chegar ao Circo Massimo de onde seguiria em direção ao mar.  

Assim, a insana “arqueologia” e o tráfego massivo aniquilaram a fabulosa praça de Aracoeli, 

ambiente que se configurava como a suave abertura do eixo perspectivo que nascia na praça 

onde se assentava a igreja de Il Gesù e a unia, em um majestoso enquadramento perspectivo, à 

Cordonata e à íngreme escadaria que brotava contígua à rampa de Michelangelo e depois 

galgava a colina Capitolina para atingir à igreja de Santa Maria in Aracoeli. Deste modo, a 

acolhida e direcional praça de Aracoeli é unida à imensidão árida e desarticulada da Piazza 

Venezia, para depois formar a triste e movimentada artéria da via del Mare. Mais à frente, para 

isolar o Teatro di Marcello e a igreja de San Niccolò in Carcere, foram jogadas abaixo todas as 

construções que se estendiam entre os dois monumentos, bem como todos quarteirões que 

compunham a Piazza Montanara, a preferida de Goethe (INSOLERA, SETTE, 2003, p. 64), que 

desaparecerá totalmente no “mar” de asfalto da nova via de circulação. Também serão 

apagados os limites construtivos da Piazza Boca della Verità, também incorporada ao eixo de 

tráfico, que por sua vez será pontuado por esquálidos edifícios do poder fascista, que acabariam 

vagando dispersos por trechos da avenida (Figuras 65 a 78)6.  

                                            
6
 Insolera e Sette resumem o triste destino da colina Capitolina: “A decisão de construir um monumento ao primeiro rei 

da Itália na Piazza Venezia levou, entre 1882 e 1911, à destruição da encosta norte do Campidoglio, incluindo a Torre 
de Paolo III e o Claustro de Santa Maria in Aracoeli. O novo fundo cenográfico da Piazza Venezia e de toda via del 
Corso desde a longínqua Piazza del Popolo, obrigou uma transformação total da pequena praça que se abria diante do 
Palazzo Venezia. Dobrou de tamanho demolindo em 1900 o Palazzo Torlonia e construindo mais recuado um edifício 
simétrico. O Palazzeto Venezia que se estendia na altura da torre, foi ‘desmontado’ e reconstruído para além da 
esplanada diante de San Marco. Todo o resto do Campidoglio foi jogado abaixo entre 1926 e 1943 por motivos que 
parecem hoje incompreensíveis: só a igreja de Ara Coeli, a praça de Michelangelo, o Palazzo Cafarelli permaneceram 
em pé. Todo o resto desapareceu para dar lugar a nada.” (INSOLERA, SETTE, 2003, p. 51, tradução nossa)  
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Figura 65: Igreja e Piazza di San Marco. Com a transposição  
do Palazzeto, a praça se uniu à de Venezia perdendo sua 

identidade e proporção (COEN, 2003, p. 172).     
 

Figura 66: Vista da Piazza del Campidolgio feita da 
Piazza de Aracoeli. Cordonata, e igreja de Santa 
Maria. Piranesi, 1749 (FICACCI, 2000, p. 692). 

 

Figura 67: Piazza San Marco, 
Vasi, 1747. Hoje profundamente 
alterada (COEN, 2003, p. 80).     

 
 

Figura 68: Piazza Venezia na 
chegada do Corso. Vasi, 1747 

(COEN, 2003, p. 115).     
 

Figura 69: Teatro di Marcello na 
Piazza Montanara. Piranesi, 

1749 (FICACCI, 2000, p. 699). 
 

Figura 70: Igreja de Santa Maria nas ruínas 
do Templo de Hércules, Piazza Boca della 

Verità (FICACCI, 2000, p. 702).  
 

Figura 71: Piazza Montanara, antes 
dos desventramentos (INSOLERA, 

SETTE, 2003, p. 65). 
 

Figura 72: Igreja de San Niccolò in Carcere e praça. 
Giuseppe Vasi, 1747. A pequena igreja era separada da 

Piazza Montanara pelo edifício ao fundo. Mas, com 
exceção da igreja, todas as edificações serão demolidas 
para dar passagem à via del Mare e para a escavação do 

Fórum Olitorio (COEN, 2003, p. 176).     
   

 

Figura 73: Igreja de Santa Maria in Cosmedin na 
Piazza Boca della Verità, Vasi, 1747. A praça será 
completamente alterada pela passagem da via del 

Mare e pelos inúmeros desventramentos que a zona 
sofrerá. A basílica perderá no século XIX sua feição 
barroca. As igrejas medievais dentro dos templos de 
Portunus e de Hércules sofrerão ripristino (COEN, 

2003, p. 102).     
 

 

PRANCHA 12: AMBIENTES PERDIDOS NO ISOLAMENTO DO CAMPIDOGLIO E NA ABERTURA DA VIA DEL MARE 
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Figura 74: A partir da planta de Nolli é possível 
ver, em laranja, todos os quarteirões que foram 
demolidos na zona do Campidoglio (INSOLERA, 

SETTE, 2003, p. 52). 
 

Figura 75: Processo de desventramento próximo à Boca 
della Verità, mas ainda com grande parte do casario 

presente (CIALONI, 2006, p. 128). 
 

Figura 76: Via del Mare, Boca delle Verità após a conclusão 
das obras. Notar os edifícios fascistas que substituem o 

antigo casario (CIALONI, 2006, p. 128). 
 

Figura 78: Vista aérea atual da via del Mare, Teatro di 
Marcello, Fórum Olitorio e igraja de San Niccolò in Carcere 

apór os desventramentois fascistas Todos monumentos são 
isolados (LA REGINA, 2004, p. 70). 

 

Figura 77: Demolições para a abertura da via del 
Mare em 1929, próximo ao que era a Piazza 

Montanara. À frente as casas do Campidoglio ainda 
não demolidas (INSOLERA, SETTE, 2003, p. 56). 

 
 

 

PRANCHA 13: DESVENTRAMENTOS PARA A ABERTURA DA VIA DEL MARE 
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Dando prosseguimento à barbárie e como complemento das intervenções de “redenção” da colina 

Capitolina e da abertura da via del Mare, Muñoz encabeçaria a mais sórdida entre todas as 

insólitas iniciativas urbanísticas: o total aniquilamento do bairro dos Pantani e adjacências em 

nome da escavação das ruínas dos Fóruns Imperiais e da abertura da retilínea via dell’Impero 

(inicialmente concebida para ser chamada de via dei Monti, por ganhar a direção da região dos 

castelos romanos) – avenida que, após contornar, à esquerda, o monumento a Vittorio Emanuele 

II, daria continuidade à via del Mare para além da Piazza Venezia, cortando a área dos Fóruns, 

passando pelo Colosseo e subindo em direção à San Giovanni in Lateranno. Insolera resume a 

enorme contradição explicitada no confronto entre a ação que teria impulsionado o 

empreendimento – a escavação dos Fóruns de César, Augusto, Nerva, Vespasiano, Trajano – e 

aquela que foi a real motivação da empresa, a constituição da “monumental” via dell’Impero:             

“A incultura era acompanhada sempre pela incoerência; o efeito das escavações não foi o de  nos 

mostrar o conjunto dos Fóruns imperiais como César, Augusto, Nerva, Vespasiano, Trajano os tinham 

construído e como os romanos os haviam utilizado por tantos séculos. Sobre a maior parte dos fóruns  foi 

aplicada a plataforma de concreto da via dell’Impero, sepultando sob uma camada bem mais dura quase 

tudo que deveria ser escavado. Ao fim restaram, escondidos sob a avenida e os canteiros, cerca de 97 % 

do Fórum de Trajano, 54 % do Fórum de Augusto, 85 % do Fórum de Nerva, 60 % do Fórum de César e 

todo o Fórum de Vespasiano. (...) Além disso, a enorme plataforma da Via dell’Impero quebrou em duas 

partes o ambiente unitário dos Fóruns: de um lato o Fórum Republicano e aquele de César, do outro a 

parte extrema dos Fóruns de Nerva, de Augusto, de Trajano. Uma das grandes características da Roma 

antiga foi propriamente a continuidade dos Fóruns, a retomada de um imperador a outro deste único 

tema: a ampliação do centro de Roma através de uma série de intervenções prostradas por séculos. Dar-

se conta disso é hoje  tão impossível quanto antes dos desventramentos fascistas.” (INSOLERA, 2001, p. 

132-133, tradução nossa)     

Já foi brevemente citada a riqueza que o bairro quinhentista dos Pantani guardava em sua 

interface com a cidade, e especialmente com a área do Campo Vacino, já largamente escavada 

na época de Mussolini. As demolições injustificadas aboliram mais de 400 anos de história, 

tempos marcados pela interessante sobreposição de um tecido edificado denso, de monumentos 

barrocos e ruínas de edifícios romanos dos Fóruns imperiais (Figuras 79 a 86): tudo perdido. Nada 

sobrou: casas, igrejas, conventos, ruas, quarteirões – mais de 5500 vãos habitacionais arrasados 

(INSOLERA, 2001, p. 130).  

Mas, como revela Insolera, os próprios arqueólogos e arquitetos ligados ao regime fascista, 

profissionais submissos ou oportunistas, que já haviam concebido anos antes a sonhada 

intervenção de escavação da área imperial e isolamento de suas ruínas mais significativas, se 

curvaram e aceitaram incondicionalmente a perda de bem mais da metade do importante e 

gigantesco sítio arqueológico: perda da almejada riqueza histórica da Roma dos césares para o 

asfalto, para os veículos. Também não contestaram, pelo contrário, incentivaram a divisão da 

área do Fórum Romano e dos Fóruns Imperiais pela avenida, fraturando não só o preexistente 

tecido barroco, totalmente pulverizado, mas a própria continuidade da área arqueológica. Mais 

interessante ainda é a atuação de Muñoz como manipulador dos dados das escavações para 
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afirmar a ausência de valor da importantíssima Colina della Velia, que se levantava ao lado do 

Fórum Romano, na altura da Basílica de Massenzio e nas proximidades do Colosseo7. A colina 

deveria ser completamente aplainada em nome da regularidade da via dell’Impero e em nome 

do desejo do Duce de ver o Colosseo da Piazza Venezia. Ao final de 1932, quando já havia sido 

desaterrada a Velia e a última casa que interrompia a avenida acabava de ser demolida, o 

Colosseo finalmente pôde ser vislumbrado da praça. Mussolini exclamaria: “Roma tem agora, 

em seu centro, uma avenida verdadeiramente adaptada para suas grandes paradas militares, 

até hoje confinadas na periferia e no campo.” (Mussolini apud CEDERNA, 2006, p. 182, 

tradução nossa). O primeiro ministro revelou claramente a verdadeira motivação que o levou  a 

traçar a triste, desolada, desértica via, um afronte a beleza da cidade, uma agressão à história e 

à arqueologia (Figuras 87 a 97).  

Para viabilizar tais empresas, era necessário convencer o público da ausência de importância e 

do caráter mesquinho daquilo que se perdia irremediavelmente. Cederna demonstra a estratégia 

de difamação do tecido urbano preexistente, das áreas concebidas nos “séculos de 

decadência”, utilizada por Mussolini e pelos fascistas para justificar a eliminação de milhões de 

metros cúbicos de construções centenárias, bem como para expulsar de milhares de pessoas 

que viriam a constituir a primeira periferia pobre e degradante da capital italiana:     

“Vale a pena recordar também o léxico usado para aniquilar o inimigo, uma vez que a cidade antiga, 

antes que um conjunto unitário que deve ser respeitado e saneado em bloco, vem a ser considerada um 

ajuntamento de objetos a isolar, selecionar, esquartejar, com arbitrário e gratuito discernimento. Como 

em qualquer guerra que se respeita, a arma preventiva mais adequada é a ridicularização e a difamação: 

os bairros de origem medieval sobre as encostas do Campidoglio e aqueles de gênese renascentista ao 

seu pé vêem reduzidos  a amontoados de ‘casebres’, ‘choupanas’, ‘palhoças’, ‘barracos’, ‘casinhas’, 

sempre definidos como ‘indignos’, ‘indecorosos’, ‘encardidos, ‘miseráveis’, ‘vergonhosos’, 

‘insignificantes’, ‘sórdidos’. As igrejas (foram destruídas mais de quinze) são reduzidas a ‘igrejinhas’, 

‘capelinhas’: a magnífica, selvática, arqueológica colina da Velia ao lado da Basílica de Massenzio com 

seu jardim quinhentista, que encerra séculos de história romana, torna-se uma ‘verruga’, uma ‘corcunda’, 

uma ‘corcova’. Tudo o que não é ‘obra de arte’, tudo o que é testemunha, continuidade de tecido 

construtivo, documento da cultura material é uma ‘ofensa à beleza e à decência’, um ‘montão de 

ninharias’, ‘pitoresco imundo’, ‘costume local’ (quem os habita são ‘regateadores’, ‘gentinha’, ‘indivíduos 

a expulsar’) sobre os quais só podem derramar lágrimas qualquer ‘retardatário’, qualquer ‘incurável 

chorão’, qualquer ‘velha miss inglesa’. Quanto aos restos romanos que não são monumentos, são 

chamados de ‘escombros’ a serem varridos (verdadeiramente Mussolini em seu tempo havia definido 

todos os levantamentos arqueológicos como nada mais que ‘cacos de pedra e caliças, veneráveis só no 

mofo e para os imbecis’), e aqueles que os quisessem conservar são tomados pela ‘tola mania das 

ruínas’ e pela ‘estúpida mania das velhas pedras’ (que seria depois o simples respeito pelo antigo, o 

elementar fundamento de qualquer exploração séria e estudo científico’).  

                                            
7
 “A bestialidade da urbanística arqueológica de Muñoz e seus companheiros não poderia ser mais bem descrita: 

desventrar o tecido edilício, pulverizar as próprias estruturas antigas soterradas em base a juízos sumários e 
arbitrariamente seletivos (‘tem mérito’, ‘não tem mérito’, ‘privo de valor’), ao fim aniquilar a própria topografia antiga, para 
depois recobrir tudo de asfalto.” (CEDERNA, 2006, p. 134, tradução nossa) 
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Figura 79: Foto aérea do bairro dos Pantani na altura do 
Fórum de Augusto e de Nerva antes das destruições da 

época de Mussolini (CIALONI, 2006, p. 110).  
 

Figura 80: Coluna e Fórum de Trajano com os Pantani 
em volta. Le antichità romane. Piranesi, 1756 

(FICACCI, 2000, p. 199). 
 

Figura 81: Apropriação das ruínas soterradas do Fórum de 
Nerva na edilícia dos Pantani. Piranesi, 1749. Escavados 

com a recente derrubada do Bairro (FICACCI, 2000, p. 717). 
 

Figura 82: Fórum de Augusto igreja da S. Maria 
Anunziata. Le antichità romane. Piranesi, 1756 

(FICACCI, 2000, p. 200). 
 

Figura 83: Ruínas do Fórum de Augusto e Nerva e a 
interessante apropriação de seus restos pela igreja da S. 

Maria Anunziata, nos Pantani (COEN, 2003, p. 204).     
 

Figura 84: Igreja e Monastério de S. Maria Anunziata e 
o Arco dei Pantani. Orto dei Pantani. Vasi, 1747. 

(COEN, 2003, p. 216).     
 

Figura 85: Fórum de Nerva e bairro dos Pantani. À frente o 
casario da via Alessanndrina que será eliminado. Le 

antichità romane. Piranesi, 1756 (FICACCI, 2000, p. 200).  
 

Figura 86: Foto aérea que mostra o Vittoriano e o 
bairro dos Pantani, abaixo, que irá desaparecer por 

completo  (INSOLERA, SETTE, 2003, p. 76).  
 

 

 

PRANCHA 14: IMAGENS ANTIGAS DO BAIRRO DOS PANTANI E DOS FÓRUNS IMPERIAIS  
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Figura 87: Diagrama a partir da planta de Nolli de meados do século XVIII mostrando, em laranja, os quarteirões dos 
Pantani que serão demolidos principalmente na época fascista por Antonio Muñoz (INSOLERA, SETTE, 2003, p. 74). 

 

Figura 88:  O lado oeste da via Alessandrina antes de sua total demolição 
(INSOLERA, 1999, p. 85). 

 

Figura 89: Visto do Colosseo o 
desaterro da Colina Velia 

(INSOLERA, SETTE, 2003, p. 78). 
 

Figura 90: Destruições no Fórum de 
Trajano e no Fórum romano em 1931 

(INSOLERA, SETTE, 2003, p. 80). 
 

Figura 91: Via del Mare, à direita, contornando o Campidoglio, e via 
dell’Impero, à esquerda, dilacerando e destruindo todo o bairro dos 

Pantani – mais de 5500 habitações perdidas (CIALONI, 2006, p. 103). 
 

 

PRANCHA 15: DEMOLIÇÕES NOS PANTANI: A LIBERAÇÃO DOS FÓRUNS E A ABERTURA DA VIA DELL’IMPERO  
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Figura 92: Via dell’Impero, com o Colosseo ao fundo. Passou por 
onde antes havia a Colina da Velia e por vários restos de Fóruns 

Imperiais (CIALONI, 2006, p. 104). 
 

Figura 93: Via dell’Impero, fechada para o 
tráfego em um domingo. Rodrigo Baeta, 2007.  
 

Figura 94: Fórum de Augusto escavado e liberado. A 
igreja de Santa Maria Anunziata e mosteiro foram 

eliminados. Rodrigo Baeta, 2007. 
 

Figura 95: As ruínas pouco expressivas dos Fóruns 
imperiais, escavadas com a derrubada dos Pantani. 

Rodriog Baeta, 2007.  
 

Figura 96: Mercados de Trajano. 
Rodrigo Baeta, 2007.  

 

Figura 97: Via dell’Impero (dei Fori Imperiali), vista do Colosseo em direção à Piazza 
Venezia, onde se encontra, no Palazzo, o balcão de Mussolini. De lá o Duce podia 

apreciar o Colosseo, após a derrubada da Velia (INSOLERA, 1999, p. 125).  
 

 

PRANCHA 16: VIA DELL’IMPERO, HOJE VIA DEI FORI IMPERIALI 



 38 

Demolições, limpezas, isolamentos, desventramentos servem para ‘liberar’, ‘trazer à luz’, ‘desnudar’, ou 

mesmo ‘despir’ os monumentos ‘principais’ e a ‘trazer novamente ao antigo esplendor’ o núcleo mais antigo, 

na pretensão de restituir-lhe a ‘forma primitiva’ ou mesmo o ‘prisco’ aspecto. O escopo final é a ‘ressurreição’, 

‘reconstituição’, ‘re-exumação’, ‘redescoberta’, o ‘descobrimento’ ou mesmo a ‘redenção’ e o ‘resgate’ de 

aquilo que os ‘séculos da decadência’, ou seja a própria história, haviam escondido. Deste modo, acreditavam 

que estavam tornando moderna a cidade antiga, por força do miserável lugar comum que ‘uma cidade não 

deve ser um museu’ (uma outra daquelas perenes mal-formações mentais, que faz tantas vítimas ainda hoje 

na baixa força da cultura italiana): ao invés disso, o museu, se devemos usar como insulto esta conquista da 

civilização, eles é que faziam, transformando o antigo em uma seqüência  de pobres relíquias funestas, 

transformando o centro histórico em uma fantasmagórica antologia de artefatos mutilados e ruínas cariadas, 

isolados em uma espaço vazio que é o exato equivalente ao vazio mental e cultural de quem havia desejado e 

executado aquelas operações” (CEDERNA, 2006: XXIII-XXIV, tradução nossa)           

As intervenções praticadas após o Risorgimento, e especialmente as realizadas na era fascista, 

conseguiram implodir um importantíssimo e imenso trecho da cidade – a área da colina do 

Campidoglio, despida de seu rico entorno de formação medieval, renascentista e barroco, 

conjugada com o ambiente arqueológico do Fórum Romano e dos Fóruns Imperiais, fraturado 

pelas escavações e, finalmente, totalmente alterado pelo aniquilamento do bairro quinhentista dos 

Pantani, ao pé dos montes Quirinale, Viminale. As áreas que antes envolviam as praças Venezia, 

San Marco, Aracoeli, ambientes recolhidos, com uma escala condizente à produção dos 

contrastes dimensionais que valorizavam hierarquicamente os monumentos que despontavam – 

circunstâncias que revelavam absoluta sintonia com os mecanismos de pontuação de eventos 

dramáticos que seriam apropriados pela Roma barroca – foram unidas em um grande vazio que 

absorveria o tráfico de quatro das maiores artérias de circulação modernas – via Nazionale, Corso 

Vittorio Emanuele II, via del Mare e via dell’Impero – além da via del Corso, gerando o mais 

caótico e desagradável ambiente do centro da cidade.    

Muitas vezes, como no caso do isolamento da colina do Campidolgio e da definição gradual do 

desenho da nova Piazza Venezia, o resultado obtido era reconhecido como “desagradável” até 

mesmo pelos próprios técnicos. Isso se dava em conseqüência do fato que, freqüentemente, não 

eram desenvolvidos os planos e projetos que deveriam prescrever as ações a serem tomadas após os 

desventramentos: primeiro se demolia tudo o que estava à frente, para depois discorrer sobre o que 

fazer com as áreas desoladas. Neste sentido, os acontecimentos que culminaram na perda de um 

monumento tão importante como a barroca Santa Rita da Cascia, igreja seiscentista projetada e 

edificada por Carlo Fontana, são muito elucidativos. Fundamentalmente existia uma absoluta 

interação entre a articulação volumétrica do templo e o sítio onde estava assentado. A sua dinâmica 

fachada principal, a única que estava exposta, era formada por um andar inferior plano, um piso 

superior cuja parte central estava alinhada com o pavimento térreo e,  também acima, duas alas 

laterais contíguas que se recuavam a partir de um movimento côncavo que nascia no plano superior. 

Desta forma, a suave e curvilínea projeção em profundidade das alas laterais “arremessava” 

visualmente o frontispício à frente, gerando panoramas que se adequavam muito bem ao escorço a 

que a igreja estava submetida. Para isso, ela se levantava no início da estreita rua que contornava a 
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face norte da colina Capitolina, a via Giulio Romano, ainda no alcance visual da praça de Aracoeli. Era 

particularmente atraente a abertura das cenas capturadas pelo transeunte ao se aproximar da rampa 

da Cordonata e da escadaria de Santa Maria em Aracoeli: uma experiência de alto teor dramático, 

desvelada na conjugação das imagens destes dois “eventos” supracitados com a visão contígua da 

igreja de Santa Rita na via que aparecia à esquerda, ao lado da escadaria. Quando mais o passante 

se aproximava do inusitado ponto onde a rampa do Campidoglio e o adro de Santa Maria in Aracoeli 

se abriam, mais era revelada, em um atraente escorço, a pequena igreja.  

“A igreja de Santa Rita da Cascia, obra de Carlo Fontana (1634-1714), surgia na via Giulio Romano e se 

inseria no prospecto contínuo das cases alinhadas ao pé do Campidoglio: vista da Piazza Aracoeli 

revelava a cuidadosa implantação do arquiteto particularmente nas perspectivas dos escorços da porta e 

da janela. Demolida em 1928 foi reconstruída em 1940 entre a via del Teatro di Marcello e a Piazza 

Campitelli: completamente isolada não permite mais imaginar a sua relação com a arquitetura em torno, 

nem o sentido de sua perspectiva deformada.” (INSOLERA, PEREGO, 1999, p. 56, tradução nossa)    

Portanto, em 1928, por ocasião do isolamento do Campidoglio, a igreja foi desmontada. Na área 

pulverizada, onde antes se assentava a estrutura do edifício, foram encontradas ruínas pouco 

significativas de antigas casas romanas engastadas na colina. Pelo menos desta vez o arquiteto, 

historiador e teórico Gustavo Giovannoni protestaria, alegando que o vazio proveniente do 

desventramento entre a escadaria de Aracoeli e a grande mole do Vittoriano teria gerado um 

buraco sem sentido que nada favorecia à Piazza Venezia. Contudo, a solução que ele propõe 

para esta pendência não poderia ser mais insólita: 

“Como reconstruir a igreja? Um pouco mais destacada da escadaria de Aracoeli e das ruínas das casas 

romanas que estão atrás, parece: mas as dificuldades não são ‘insignificantes’. Ela tinha uma ‘planimetria 

em octógono alongado’, agora o espaço disponível ‘requer que seja transformada em octógono regular’; ela 

possuía uma só fachada, mas agora que será isolada, é necessário que sejam feitas quatro; havia uma 

cobertura simples, agora precisa ser feito um ‘coroamento adaptado’ para o qual é promovido um ‘teto 

cônico’. Um horrendo pastiche, que para ser realizado (Giovannoni) apela ao governador, ao governo 

fascista: e dez anos depois não se pensará nada melhor do que reconstruí-la aleatoriamente a duzentos e 

cinqüenta metros mais à frente, na esquina com Piazza Campiteli, enésimo monumento itinerante no vazio 

dos desventramentos e da ignorância geral.” (CEDERNA, 2006, 133, tradução nossa)            

A eliminação de todos os quarteirões que compunham a aconchegante Piazza di Aracoeli ligando-

a à congestionada Piazza Venezia e à via del Mare, já teria danificado quase irremediavelmente a 

igreja de Santa Rita, ao destituí-la dos cenários e das visadas proporcionadas e que a faziam 

majestosa. Seu desmonte foi a “pá de cal” em sua existência. Por isso é tão inusitado o fato de 

Giovannoni propor, um ano após seu desmembramento, a reconstrução da igreja no mesmo local, 

“levemente” deslocada, e alterada em sua conformação original. Um acontecimento simplesmente 

absurdo que só revela o despreparo e a improvisação reinante naqueles tempos. A recusa em 

seguir as recomendações do arquiteto e a reconstrução em 1940 da igreja na Piazza Campiteli, ao 

alcance visual do isolado Teatro di Marcello e da igreja de Santa Maria de Carlo Rainaldi, não 

tornou nem mais, nem menos trágico o tom dos acontecimentos. Simplesmente a construção que 

habita este novo sítio nada tem com o antigo edifício extinto em 1928 (Figuras 98 a 102).    
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Figura 98: Vista seiscentista elaborada por Giovanni Battista Falda a partir da confluência das antigas e desaparecidas via 
Giulio Romano e Piazza Aracoeli. Em destaque, da direita para a esquerda, a rampa que subia à Piazza del Campidoglio, a 

escadaria de acesso à igreja de Santa Maria em Aracoeli, e a igreja de Santa Rita da Cascia (FALDA, s.d., p. 30).   
 

Figura 99: Santa Rita da Cascia em sua implantação vizinha à escadaria 
de Aracoeli, na via Giulio Romano (PRETE, 2002, p. 136). 

 

Figura 100: Santa Rita da Cascia 
(INSOLERA, SETTE, 2003, p. 62). 

 

Figura 101: A itinerante igreja de Santa Rita 
em seu novo e desarticulado sítio na Piazza 

Campitelli. Rodrigo Baeta, 2006. 
 

Figura 102: Santa Rita da Cascia remontada, e seu novo vizinho, 
o isolado Teatro Marcello. Esta fachada lateral da igreja, tão 

exposta, não existia. Rodrigo Baeta, 2007. 
 

 

PRANCHA 17: A ITINERANTE IGREJA DE SANTA RITA DA CASCIA 



 41 

A Piazza Augusto Imperatore 

A noção do isolamento dos monumentos desenvolvida pelos agentes da arquitetura, da 

arqueologia e do urbanismo que buscavam apoio no ditador, ignorava completamente a 

necessária relação que todo edifício guarda com o seu contexto. Além disso, estes técnicos não 

compreendiam que a grandeza de Roma – que segundo Norberg-Schulz (2007, p. 140) era 

herdeira da época imperial e que persistia inalterada no período barroco – residia exatamente na 

relação de intimidade alcançada pelos pitorescos quarteirões e ruas estreitas do núcleo urbano 

em seu confronto direto com os majestosos monumentos que sempre apareciam diluídos no 

cenário. Sem esta intermediação da “moldura” vernácula dos bairros populares, os edifícios 

ligados às esferas de poder perderiam sua escala grandiosa e seu contraste estilístico – oriundo 

do confronto entre a linguagem rica e inovadora dos monumentos com o tratamento simples e 

básico das construções ordinárias. Mas Mussolini nutria um verdadeiro ódio ao que chamava de 

“pitoresco imundo” e só poderia destinar a ele “Sua Majestade, a Picareta”:  

“É isto que nos estamos fazendo há dez anos. A todo pitoresco imundo eu confio Sua Majestade, a 

Picareta. Todo este pitoresco está destinado a ruir e deve ruir em nome da decência, da higiene, e até da 

beleza da capital.” (MUSSOLINI apud CEDERNA, 2006, 70, tradução nossa).  

Assim se deu outra das mais significativas ações urbanísticas do regime autoritário, também 

coordenada e executada por Antonio Muños; desta vez pouco motivada por processos de 

reordenação viária, e sim derivada diretamente daquele conteúdo ideológico imperial caro aos 

fascistas: o isolamento do antigo Mausoléu de Augusto, monumento levantado no âmago da 

“Cidade Eterna” pelo primeiro imperador romano. Seria importante avaliar brevemente o percurso 

histórico do sítio onde foi construída a tumba, para alcançar uma clara compreensão das graves 

perdas sofridas na trama barroca preexistente.   

Construído em 28 a.C. para o imperador romano e seus decendentes, o Mausoléu de Augusto era 

então o monumento que mais se destacava na grande área da cidade conhecida como Campo 

Marzio – planície que viria a dominar a parte norte do que atualmente configura-se como o centro 

histórico de Roma8. Na época, início da fase imperial da civilização romana, esta área, dedicada a 

exercícios militares (por isso Campo Marzio, ou seja, “Campo de Marte”), era quase desabitada . 

Com a consolidação do império, a planície se adensou, ganhou outros monumentos importantes e 

se tornou uma das áreas mais significativas da cidade, prosseguindo seu desenvolvendo até o 

início da Idade Média, quando começou o colapso do Império Romano Ocidental. Com a 

decadência fatal da cidade no período medieval cristão, o setor mais ao norte do Campo Marzio 

seria praticamente abandonado – bem como o antigo centro político, religioso e administrativo da 

Roma antiga, a região do Fórum.  

                                            
8
 “Por Campo Marzio compreendemos hoje somente a parte setentrional de uma vasta planície, na qual os confins 
originais eram assinalados pelas alturas do Campidoglio e do Quirinale até aquelas dos montes Parioli, tendo ao 
ocidente e ao norte o rio como limite extremo. O nome, como é evidente, derivava do fato que tal planície era 
justamente usada como praça de armas, isto é, como campo para as evoluções e as manobras do exército” 
(QUERCIOLI, 204: 264) 
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Não obstante, será justamente o sítio onde se encontra o antigo mausoléu de Augusto que 

impulsionará a re-ocupação, a partir do Quattrocento, da seção norte do Campo Marzio. Em meados 

do século XV, a tumba do imperador – pilhada, arruinada, readaptada a inúmeros usos e funções – 

encontrava-se isolada em um espaço pouco habitado, às margens do Tevere, área que era usada 

como o segundo porto de Roma9, e onde será construída no final do século, em substituição a uma 

antiga ermida, a atual igreja de San Roco. Logo o tecido urbano iria se reconstituir com a 

demarcação, por iniciativa do papa Sisto IV, de dois bairros oferecidos respectivamente à 

comunidade dos refugiados da Illiria10 – que edificaram a igreja e o hospital de San Girolamo – e à 

comunidade dos Lombardos – que levantaram, mais ao leste na via del Corso, a igreja e o hospital 

de Sant’Ambrogio, depois conhecidos como Sant’Ambrogio e San Carlo al Corso11. 

No Cinquecento, com o adensamento populacional dos dois bairros recém criados, o “Augusteo” 

perderia gradativamente sua condição de ruína dispersa no tecido urbano sendo incorporado à 

dinâmica mutante do caráter paisagístico da cidade. Logo a área seria definitivamente ligada ao 

resto da mancha urbana e ao seu acesso norte com a abertura da estrada Leonina, eixo perspectivo 

composto pela sistematização de uma das antigas vias retilíneas que nasciam na Piazza del Popolo 

(atual via Ripetta) e de sua ampliação até a área adjacente à Piazza Navona (atual via della Scrofa). 

O grande eixo tangenciava os quarteirões dos Schiavoni da Illiria, bem como o mausoléu de 

Augusto e o improvisado Porto di Ripetta. Como se sabe, poucos anos depois a via di Ripetta, 

juntamente com a re-sistematizada via del Corso, e a via Babuino (aberta pelo papa Clemente VII) – 

eixos retilíneos que se encontravam na Piazza del Popolo – formariam o conhecido tridente de 

avenidas que viria a apontar, em pleno Campo Marzio, a zona de maior expansão da cidade de 

Roma no período barroco, se confundindo mesmo com o próprio desenho da cidade (Figuras 103 a 

107).   

Entretanto só no início do século XVIII a área da tumba de Augusto passaria a fazer parte do 

processo, iniciado em finais do Cinquecento, de reinvenção cenográfica da capital pontífice 

passando a abrigar um dos mais admiráveis acontecimentos barrocos da cidade. Em 1704, por 

iniciativa do papa Clemente XI, Alessandro Specchi desenvolveu um projeto para a re-

estruturação do Porto di Ripetta, até então um simples “vão” aberto para o rio sem nenhum 

tratamento arquitetônico e urbanístico, onde o atracamento das embarcações acontecia sobre a 

                                            
9
 O Porto di Ripetta, nome derivado de sua menor dimensão em relação ao outro porto da cidade, o porto de Ripa 
Grande, localizado ao sul, do outro lado do rio. 

10
 Região mais ou menos coincidente com o que hoje seria a Albânia e parte da Croácia.  

11
 “Foram concedidas algumas áreas fora da zona habitada, na região do mausoléu de Augusto, para as duas comunidades 
dos Schiavoni (cristãos que chegaram a Roma vindos da Illiria, fugindo diante dos avanços dos Turcos de Maomé II) que 
haviam construído a igreja e o Hospital de S. Girolamo, conhecido exatamente por ‘degli Schiavoni’, e dos Lombardos que 
haviam construído o Hospital de S. Ambrogio incorporado depois ao complexo de S. Ambrogio e S. Carlo. Trata-se de uma 
medida análoga àquela tomada por Nicolò V para a área à frente de Santa Maria Maggiore: uma indicação precisa de 
ampliação da cidade. A direção, desta vez, não é mais no sentido das colinas, mas na planície do Campo Marzio, ao longo 
da via Ripetta que era então a principal entre as vias que partiam da porta del Popolo (...). Com esta decisão, Sisto IV 
oferece uma indicação que será duradoura com respeito à expansão da cidade e do rione Ponte no sentido nordeste, em 
direção ao Campo Marzio até a porta del Popolo, onde Sisto IV inicia justamente a reconstrução da igreja e do convento 
dos agostinianos de Santa Maria del Popolo.” (INSOLERA, 1996, p. 41)         
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margem natural do Tevere (INSOLERA, 1996, p. 283). A obra de Specchi não só permitiu resolver 

de maneira eficiente o problema da descarga de mercadorias que vinham do Alto Lazio e da 

Umbria, mas principalmente conseguiu transformar plasticamente o confuso bairro onde estava 

inserido o “Augusteo” – os quarteirões dos illiriaci e dos lombados – em uma coerente e 

exuberante manifestação da cenografia barroca.  

Promovendo um destaque para a típica fachada romana da igreja de San Girolamo degli 

Schiavoni, inteiramente renovada por Martino Longhi, il vechio, entre 1588 e 1599, Specchi criou 

uma pequena praça formada por um terraço oval cuja forma convexa se “expandia” através de um 

arrimo em direção ao rio e era ao mesmo tempo ladeada por duas rampas contíguas, e por 

escadarias côncavas que permitiam o acesso do transeunte que chegava de barco e galgava da 

margem do rio para o platô mais acima. Desta forma Specchi conseguiu conectar a preexistência 

natural formada pelo Tevere e suas margens com a irregular e confusa massa edificada, 

hierarquizando o espaço ao privilegiar a visão axial da igreja (para quem chegava pelo rio). 

Portoghesi resume:  

“Specchi devia buscar reorganizar esta desordenada seqüência de cenários através de um discurso 

orgânico, geometricamente determinado, e assim o fez estabelecendo antes de tudo uma gradação 

hierárquica entre os elementos alinhados e escolhendo a tímida fachada de Longhi como foco 

perspectivo e eixo de agregação para a simetria da escada; e uma vez que a ausência de uma vista axial 

privilegiada tornava precária a ligação entre o velho e o novo, acentuou a relação de influência da igreja 

através da forma oval que se projetava para o rio, criando um pólo de expansão longitudinal ao longo da 

direção da via della Scrofa. A grande praça oval, emergente em sua massa cilíndrica, articulada por uma 

simples parede de tijolos ritmada por molduras de travertino, é a forma geométrica geratriz que 

condiciona qualquer outro elemento da composição: a este volume cilíndrido se agregam duas rampas 

que conduzem ao desembarcadouro central, enquanto as grandes escadarias laterais partem dos 

extremos dos cortes retlilíneos, se dobram em amplíssimas concavidades e então se unem suavemente 

à convexidade central da praça oval; nasce assim aquele modelo côncavo-convexo que de forma audaz 

translada para a escala urbanística o tema da onda contínua de S. Carlino com o objetivo de estabelecer 

entre cidade e rio, entre água e pedra, uma relação de osmose, de recíproca influência, que exprime 

além da negação do dado natural imediato, a sua síntese em um discurso puramente geométrico.” 

(PORTOGHESI, 1997, p. 347-348). 

Para além do forte apelo teatral que a zona do mausoléu do imperador Augusto passou a ter com 

a re-estruturação do porto, um outro fator diretamente relacionado à condição paisagística da área 

viria a contribuir para aumentar seu apelo persuasivo frente à capital barroca. Na área central da 

cidade, a mais significativa exceção à já comentada clausura da massa construída assentada 

gregariamante nas margens do rio Tevere seria a fresta revelada exatamente pela fenda aberta 

pelo vão do Porto di Ripetta – já que o outro porto, Ripa Grande, assentava-se em uma zona 

limítrofe, ainda pouco habitada. Ou seja, além de oferecer um evento dinâmico de forte apelo 

retórico para quem chegava à cidade e ingressava pelo porto, bem como para o passante que 

descia as vias Ripetta ou Scrofa, o Porto di Ripetta também exibia a paisagem rasgada e 

expansiva do rio, raramente desvendada na massa edificada da cidade (Figuras 108 a 113).      
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Figura 103: Campo Marzio na época de 
Augusto. Destaque para o Mausoléu do 

Imperador, acima  (ROSSINI, 2006, p. 10). 
 

Figura 105: Belloto, 1743. Via di Ripetta 
na altura do porto homônimo 
(PONCIROLI, 2007, p. 118).   

Figura 104: Maquete do Mausoléu de Augusto e sua implantação no 
século IV d. C. Fotografia de parte da Maquete da Roma imperial do 

Museo della Civiltà Romana. Baeta, 2007.  
 

Figura 106: Imagem da área do Campo Marzio no século XVIII, retirada 
da Nuova Pianta di Roma, de Giambattista Nolli, 1748. Reparar a alta 

densidade populacional do rione (PONCIROLI, 2007, p. 91).   

 

Figura 107: Imagem do antigo Porto di Ripetta antes da intervenção de sistematização promovida por Alessandro 
Specchi. Em destaque, a igreja de San Girolamo degli Schiavoni, que viria a ser a protagonista da posterior 

intervenção. Giovanni Battista Falda, segunda metade do século XVII (FALDA, s.d., p. 51).  
 

 

PRANCHA 18: O MAUSOLÉU DE AUGUSTO E O CAMPO MARZIO.  
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Figura 108: Porto e Dogana di Ripetta, Alessandro Specchi, 1705. A alfândega de Specchi é o edifico mais à 
esquerda.  Notar o destaque dado à igreja de San Girolamo degli Schiavoni. Ao fundo a cúpula da basílica de San 

Carlo al Corso.  (PONCIROLI, 2007, p. 88).  

 

Figura 109: Veduta del Porto di Ripetta. Piranesi, 1749. O 
porto fluvial, que não existe mais, foi iniciado em 1704, 
obra de Alessandro Specchi (FICACCI, 2000, p. 698). 

 
 

Figura 110: Via di Ripetta e o porto se abrindo ao 
rio, com o casario gregário à frente, visto pela curva 

do Tevere. Século XIX (VANELLI, 2001, p. 205). 
 

Figura 112: As escadarias curvilíneas e a plataforma central do Porto di 
Ripetta. Em primeiro plano a alfândega. Foto de 1865 (VANELLI, 2001, p. 70). 

 
 

Figura 111: Porto di Ripetta por Vasi, 
1747 (COEN, 2003, p. 139). 

 

Figura 113: Uma das rampas do Porto 
di Ripetta e a densa ocupação da beira 

do Tevere. E. Roesler Franz, 1886 
(JANNATTONI, 2003, p. 85).    

 

 

PRANCHA 19: A O PORTO DI RIPETTA DE ALESSANDRO SPECCHI  
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Infelizmente, todo este mecanismo cenográfico começaria a ser violentado maciçamente com a 

promoção de Roma à capital da Itália. O antigo bairro dos illiriaci e dos lombardos foi sem dúvida, 

de todos os trechos da cidade, a área mais prejudicada pelas operações ao longo do Tevere – a 

área adjacente ao mausoléu de Augusto perderia seu grande evento dramático, o Porto di Ripetta. 

Além disso, seria destruída a primorosa relação de conexão gradual entre rio e trama urbana: o 

Lungotevere, assentado a 17 metros do leito do rio, passaria acima das cotas das vias della 

Scrofa e di Ripetta, e acima do nível do antigo porto, ocultando a visão que antes se abria para o 

Tevere e “enterrando” parcialmente as igrejas de San Roco e de San Girolamo. 

Se não bastasse a perda do dramático evento barroco, durante o governo de Mossolini o 

ambiente terminaria por ser completamente destruído: a picareta foi o destino dos bairros dos 

schiavoni e dos lombardos que “obstruíam” a visão do talvez o mais importante monumento da 

Roma antiga para a ideologia fascista. No dia 22 de outubro de 1934, pouco antes de dar 

pessoalmente o primeiro golpe em uma das construções a serem arrasadas, o Duce falou: 

“(...) os trabalhos para o isolamento do Augusteo, trabalhos que hoje dou início e que devem ser 

terminados em três anos para o bimilenário de Augusto, possuem uma tríplice utilidade: aquela da 

história e da beleza, aquela do tráfico e aquela da higiene. Para isolar a tumba do primeiro imperador de 

Roma se demolirão muitas vias”. (MUSSOLINI, 1934 apud INSOLERA; SETTE, 2003, p. 93) 

O monumento teria adquirido grande valor para o fascismo por uma questão de identidade: 

Mussolini – seguido pela “horda” de seus assessores – se considerava o sucessor de Augusto, o 

criador de um novo império que deveria ser reconhecido e temido em todas as partes do mundo. 

Por isso, a primeira ação a ser levada em consideração seria a liberação da tumba do primeiro 

imperador romano, sobreposta por séculos de intervenções e transformações, e que desde o 

início do século XX acolhia de forma inusitada e fascinante a mais importante sala de concertos 

de Roma - onde se apresentava a orquestra da Academia di Santa Cecilia. Segundo Cederna o 

resultado não foi o esperado:  

“Em 1937 são eliminadas as estruturas da velha sala de concerto, e a ruína, subitamente batizada ‘dente 

cariado’ apareceu em toda a sua modéstia, tanto mais em função do fato de que os trabalhos em torno 

do Castel Sant’Angelo (mausoléu de Adriano) haviam criado a ilusão que também aqui se descobriria 

uma mole imponente. A desilusão é geral, ainda se expressada por meios oblíquos: as bases do 

monumento estão, como era lógico prever, alguns metros abaixo do nível viário circundante; o grande 

sepulcro, profundamente alterado nos séculos e repentinamente desnudado, resulta enterrado na nova 

praça, transformado em algo ainda mais mesquinho que os obtusos edifícios de Morpurgo que vão 

surgindo em torno dele” (CEDERNA, 2006, p. 202) 

A demolição integral das 120 casas que formavam o bairro que nascia no século XV pioraria ainda 

mais a imagem de desolamento e mesquinharia que o monumento viria a adquirir. Para completar 

o quadro, como afirma Cederna, a área “liberada” seria preenchida por grandiosos e obtusos 

edifícios do racionalismo fascista, projetados por Vittorio Morpurgo, construções que ofereceriam 

uma moldura “rala” para o “dente cariado” em que se transformou o Augusteo (Figuras 114 a 121).   
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Figura 114: Diagrama de parte da área do Campo Marzio 
em cima da Planta de Nolli. Em laranja o que foi demolido 
para a abertura dos lungotevere e para o isolamento do 

Augusto (INSOLERA; SETTE, 2003, p. 94).  

 
 

Figura 115: Fotografia aérea do “Augusteo” após a 
destruição do Porto di Ripetta para a construção do 

Lungotevere, mas antes das intervenções de Mussolini 
(SANFILIPPO, 1993, p. 116).  

 
 

Figura 116: Os arrimos do Tevere e a ponte Cavour no 
lugar onde se abria o Porti di Ripetta. Rodrigo Baeta, 2007. 
 

Figura 117: O “Augusteo” em 1937, ainda como teatro, 
antes de sua liberação. As casas em torno já estavam 
sendo demolidas (INSOLERA, SETTE, 2003, p. 103). 

 

Figura 118: Desventramentos na área do Augusteo. Mais de 
120 casas são pulverizadas (SANFILIPPO, 1993, p. 118).  

 
 

Figura 119: Fotografia aérea da área do “dente careado” 
do “Augusteo” depois das demolições do bairro dos 
illiriaci e dos Lombardos (CIALONI, 2006, p. 238).  

 
 

Figura 120: A desolada Piazza Agusto Imperatore, com o 
“dente careado” e os edifícios fascistas de Morpurgo 

(CIALONI, 2006, p. 240). 

 
 

Figura 121: Imagem da Piazza Augusto Imperatore 
com suas construções do racionalismo fascista e o 
paisagismo do mausoléu ao lado direito. Rodrigo 

Baeta, 2007. 
 

 

PRANCHA 20:LUNGOTEVERE E ISOLAMENTO DO “AUGUSTEO” DECRETAM O FIM DO PORTO E DO BAIRRO  
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Para completar as ações de “comemoração” dos dois mil anos de nascimento do primeiro imperador 

romano, Mussolini ainda mandaria transferir o então restaurado e recomposto Ara Pacis, o monumento 

à paz mandado edificar por Augusto, para a face oeste da nova praça, em frente à tumba desobstruída 

do imperador. Não foi inicialmente previsto para o grande recinto – batizado “Piazza Augusto Imperatore” 

– a inclusão do “altar da paz”, o que exigiu de Morpurgo o desenvolvimento rápido de um projeto para o 

edifício que deveria acolhê-lo – um “invólucro” que fosse de montagem imediata. O resultado foi uma 

caixa de vidro de caráter provisório que não agradou nem mesmo ao ditador. 

“Em 23 de setembro de 1938 Mussolini inaugura o Ara Pacis recomposto ao lado do Augusteo ‘redimido’: 

chega da visita à mostra augustea da romanidade, que aquele dia terminaria depois do delírio do ano de 

comemoração dos dois mil anos do nascimento de Augusto. A gaiola que encerra o Ara Pacis e que 

ainda podemos admirar, não lhe agrada. ‘Deve-se re-estudar tudo’, confidencia a Ojetti (presidente do 

Conselho Superior de Antigüidade e Belas Artes), e louva o seu artigo no ‘Corriere della Sera’, no qual 

Ojetti havia proposto nada menos que uma espécie de templo sobre pilastras ou colunas, ‘grandes como 

aquelas do Pantheon ou da colunata de San Pietro’, com os capitéis ornados com ‘emblemas, 

instrumentos, armas e rostos caros aos fascistas e à Itália nova’.” (CEDERNA, 2006, p. 24)           

Assim foi concluído o delírio fascista que deu prosseguimento à total destruição de uma das áreas 

mais importantes do cenário barroco da “Cidade Eterna”. Isto ocorreu em plena década de 30. Foi 

fraturado o tênue equilíbrio da estrutura artística desta área da Roma barroca, fundado 

principalmente no mecanismo proposto pelo efeito surpresa, pelo descortinamento repentino, dentro 

do tecido irregular, dos panoramas emanados por importantes eventos cenográficos, seja uma ruína 

clássica como o Augusteo, igrejas como San Roco e San Girolamo, o Porto di Ripetta, o próprio rio 

com suas margens edificadas. A princípio, a prática da liberação e desobstrução dos monumentos 

já deveria ser amplamente condenada nesta época – lembrando que Gustavo Giovannoni, arquiteto, 

historiador, restaurador, importante teórico da preservação, defensor da manutenção dos conjuntos 

edificados que serviam de moldura para os grandes monumentos, era fervoroso membro do grupo 

que apoiava Mussolini.  

Mas, na verdade, é interessante como a comentada incultura urbanística, além do pensamento 

equivocado e atrasado em relação à cidade, atingia indiscriminadamente todos os profissionais 

ligados ao regime, principalmente os que eram influentes nas decisões tomadas frente ao destino da 

capital –  sobretudo o “sábio” e “competente” Giovannoni, que nunca deixou de acolher todas as 

propostas e iniciativas de aniquilamento de áreas do centro histórico que foram postas em prática 

durante o governo de Mussolini, com a única exceção da crítica empreendida por ele ao projeto de 

Spaccarelli e Piancentini para a abertura da via della Conciliazione. Sem dúvida, sua teoria que 

pregava o risanamento (saneamento) dos bairros históricos através da prática do diradamento, ou 

seja o “rareamento” da massa edificada a partir de pequenas demolições pontuais das áreas muito 

densas, abrindo praças e lugares de respiro, foi utilizada como argumento para muito dos 

desventramentos fascistas, principalmente o isolamento dos monumentos clássicos – como o 

Augusteo, por exemplo. Pior foi quando, juntamente com outros arquitetos de meia idade, propôs o 

mais insano projeto de destruição do centro de Roma, locado justamente na área do Campo Marzio:     
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“Na mostra de 1929 um outro projeto foi apresentado por um grupo de profissionais: intitulava-se ‘La 

Burbera’, nome proveniente de um antigo instrumento dos pedreiros romanos, e eram seus autores nove 

arquitetos de meia idade, já consolidados profissionalmente: Fasolo, Limongelli, Venturi, Aschieri, 

Giobbe, Boni, Foschini, Del Debbio, Nori. Não se trata de arquitetos modernos como no caso precedente, 

porém de arquitetos tradicionalistas. E assim é o seu projeto: eles demoliam praticamente todo o centro 

barroco de Roma para substituí-lo por um ‘cardus’ e um ‘decumanus’ gigantescos de modo a fazer Roma 

assemelhar-se com as colônias militares que há tempos haviam disseminado no mundo. Em seu 

encontro as duas artérias deviam gerar uma enorme praça no lugar de todas as construções barrocas 

que apareciam entre a via di Propaganda Fide, via della Mercede, via del Gambero, via Frattina. Eram, 

como já acenamos, as idéias de Brasini: mas ele não se figurava como líder da ‘Burbera’. Os nove 

arquitetos tinham como coordenador Gustavo Giovannoni. (...) O teórico da conservação e do 

diradamento estava, desta forma, paradoxalmente, à frente do mais radical projeto de destruição do 

centro de Roma” (INSOLERA, 2001, p. 124-125, tradução nossa)               

A loucura e o fanatismo fascista atingia a todos; ninguém estava imune. Fazia o aparentemente 

lúcido Giovannoni propor a “romanização” de Roma com a abertura do Cardus e do Decumanus e 

a construção de uma monumental praça em seu encontro, logicamente chamada “Forum 

Mussolini”, revelando também seu lado demagogo – um amplíssimo vazio marcado por arcos, 

pórticos, colunas, em incompreensível estilo assírio-babilônico12. Felizmente, apesar do arquiteto 

ter defendido apaixonadamente por anos a intervenção, ela não foi praticada como aconteceu 

com tantas outras insanidades – via del Mare, via dell’Impero, Piazza Agusto Imperatore, via della 

Conciliazione, e tantas mais (Figuras 122 e 123).   

                                            
12

 Sobre Gustavo Giovannoni, discorre o arqueólogo e jornalista Antonio Cederna: “Mas, quando da teoria passa à 
prática, as coisas mudam radicalmente. Não só porque seu diradamento se revela inaceitável por ser todo baseado em 
critérios caprichosos, oportunistas, subjetivos e ‘estéticos’, mas porque, por uma clamorosa dissociação mental, ele 
acaba propondo e sustentando as piores destruições: revelando-se o mais perigoso de todos propriamente porque é 
respeitável e sério como estudioso. O encontramos, sempre junto com Piacentini, membro influente e relator de todas 
as comissões dos planos reguladores: em 1916, em 1919, em 1920 (para o isolamento da colina do Campidoglio), não 
existem desventramentos insensatos que ele não acabe avalizando. (...) O ápice da alucinação alcança com o projeto 
do grupo ‘La Burbera’ em 1929, firmado junto aos piores crápulas da arquitetura romana. É um plano que aniquila todo o 
centro barroco de Roma (a Roma a conservar, ou melhor a ‘rarear’, era para ele só aquela renascentista na curva do 
Tevere), tão absurdo que foi criticado duramente pelo próprio Piacentini em uma famosa polêmica aberta no ‘Giornale 
d’Italia’. Ele uniu a insana urbanística à arquitetônica: a praça assírio-babilônica desenhada no encontro do ‘cardus’ e do 
‘decumanos’ na atual praça San Silvestro é um exemplo indigno.” (CEDERNA, 2006, p. 243, tradução nossa)     

Figura 122: Projeto de Armando Brasini 
para os sventramenti do centro de Roma. 
Entre a via del Corso e o Pantheon tudo é 
demolido, sobrevivendo só os vestígios da 

Roma antiga. São levantados edifícios, 
arcos e colunas fascistas (CEDERNA, 

2006, p. 92-93).           
 

Figura 123: O projeto encabeçado pelo defensor dos centros 
históricos, Gustavo Giovannani, para a destruição do centro barroco 

de Roma e sua reconstrução em estilo assírio-babilônico. No 
encontro dos novos Cardus e Decumanus se abriria o Fórum 

Mussolini, com sua arquitetura pomposa que substituiria séculos de 
consistente desenvolvimento urbano (CEDERNA, 2006, p. 92-93).             

 

 

PRANCHA 21:PROJETOS INSANOS PARA A DESTRUIÇÃO DO CENTRO DE ROMA: GIVANNONI E OUTROS   
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Via della Conciliazione 

Este artigo não poderia ser finalizado sem uma breve discussão acerca de outra polêmica ação 

destrutiva do governo de Mussolini: a abertura da via della Conciliazione, a grande avenida 

retilínea que daria acesso direto à Piazza di San Pietro. Para uma melhor compreensão dos 

graves danos causados por esta empresa, seria essencial discorrer sobre o processo de 

renovação da igreja e da praça a partir de finais do século XVI, quando a retórica barroca invadiria 

as iniciativas assumidas pelos mestres da arquitetura humanista.        

No último quarto do Cinquecento, já um maneirista como Giacomo della Porta expunha, sob a 

influência direta da recém instalada Contra-Reforma, uma atitude de auto teor persuasivo no que 

diz respeito à construção da basílica de San Pietro. Sabe-se que o projeto definitivo foi elaborado 

criteriosamente por Michelangelo a partir de 1547, quando assumiu as obras. Sua plasticidade 

contínua e tensa rompeu definitivamente a composição serenamente aditiva de Bramante 

impondo, apesar da preservação da tipologia de cruz grega, uma concepção ligada aos conflitos 

existenciais típicos do Maneirismo, principalmente a idéia da elevação da forma a um patamar de 

tensões e conflitos espirituais que não caberiam na condição de equilíbrio da proposta anterior.  

Por isso, é concebido um organismo fechado e pesado, onde a tensão entre forças verticais e 

horizontais se faz latente. A cúpula monumental é definida como um grande elemento esférico, 

com um impulso vertical conduzido pelos pares de colunas do tambor cilíndrico e pelos 

pronunciados espigões que partem destas ordens levando-as até o lanternim. Em função da 

grande dimensão da calota esférica, a cúpula apresenta-se visualmente achatada, e com um 

lanternim incompreensivelmente monumental. Esta composição oferece a idéia de que o forte 

direcionamento vertical das colunas e dos espigões é implacavelmente barrado pelo achatamento 

da cúpula e pela imensa lanterna pousada em cima da calota, expondo um desconforto 

compositivo típico da cultura maneirista. 

Apesar do grande cuidado que Michelangelo empreendeu para que seu projeto fosse realizado 

em sua total integridade após a sua morte, o seu sucessor, Giacomo della Porta, o modifica 

substancialmente quando finalmente realiza a obra da cúpula em finais do século XVI. O 

organismo resultante efetiva a eliminação da composição tensa e contraditória anterior em prol da 

representação da cúpula como o símbolo da retomada da estabilidade da Igreja após o Concílio 

de Trento, reafirmando seu papel como ponto de convergência para todo o universo católico. O 

artifício retórico desenvolvido centra-se simplesmente na diminuição do contraste entre os 

direcionamentos verticais e horizontais que causavam o esmagamento da cúpula na composição 

anterior. As seções dos espigões são suavizadas substancialmente, amenizando o sentimento de 

elevação vertical em direção ao pesado lanternim. Por outro lado, a altura da cúpula é elevada em 

cerca de oito metros, transformando-a em um volume levemente ogival, ao mesmo tempo em que 

a altura do lanternim é diminuída substancialmente. Desta forma, a cúpula da basílica de San 

Pietro torna-se um organismo mais leve, perde o caráter de forma achatada, comprimida, 
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resultante da proposta de Michelangelo, irrompendo no ambiente da cidade de Roma e de todo o 

mundo católico como o eixo simbólico da fé cristã.     

Mas estas não foram as únicas modificações ao projeto de Michelangelo. Em 1607 fez-se 

necessário um aumento considerável da nave e a ereção de uma grande e larga fachada 

rompendo definitivamente com o princípio inicial de uma estrutura contínua para a igreja, 

desarticulando de vez a massa escultórica pesada, tensa e fechada do organismo  

michelangesco. Por outro lado, estas obras, realizadas sobre a coordenação do arquiteto Carlo 

Maderno, colocam o templo em uma condição urbana mais explícita, contribuindo para “projetá-lo” 

ao tecido urbano. 

Em contrapartida, a cúpula assume uma posição desfavorável por ter perdido grande parte de sua 

imponência para a fachada de Maderno, e por praticamente desaparecer da visada imediata do 

frontispício. Bernini aproveitará estas últimas modificações para, na década de 1660, revalorizar a 

cúpula de Michelangelo e jogá-la de vez para todo o ambiente citadino e simbolicamente para 

todo o mundo cristão. A verdade infinita da fé católica se espalha através deste autêntico “teatro 

do mundo”: 

“(...) pois, como dizia o próprio Bernini, as colunatas, símbolos dos braços da igreja que a tudo engloba, 

‘acolhem aos católicos para reforçar suas crenças, aos hereges para devolvê-los à igreja, e aos infiéis 

para iluminá-los com a autêntica fé’. Desta maneira a praça oblíqua se apresenta a nós como um 

auditório para todo o mundo.” (WITTKOWER, 1979, p. 16, tradução do autor)          

Para conseguir este acolhimento centrífugo, a abertura da cúpula de Michelangelo para o espaço 

infinito, Bernini, primeiramente, desvaloriza a fachada de Maderno para enfatizar a cúpula como 

principal fator artístico e simbólico. Para colocar a fachada “entre parênteses” (ARGAN, 1993, p. 

180), o arquiteto recusa a criação de uma praça circular que incentivaria a vista em elevação da 

fachada. Concebe um imenso espaço elíptico recuado, com o diâmetro menor coincidindo com o 

eixo perpendicular ao ponto médio da fachada, e tendo em seu centro o obelisco que Domenico 

Fontana deslocou em 1586. Assim, os dois pontos principais da forma geométrica conseguida, os 

focos da elipse, evitam a valorização do eixo central. A fachada fica submetida a visão em 

“escorço”, extremamente negativa em função de sua grande horizontalidade, além de 

“interrompida” pelas finalizações dos braços elípticos da Piazza. Por outro lado, a cúpula continua 

a ser vista em elevação por ser conformada por volumes cilíndricos e esféricos
13

.  

                                            
13

 “Falando sobre a forma da colunata, o círculo teria sido a mais lógica, ainda que não a melhor. Já que existem dois 
pontos básicos –, o centro da cúpula e o centro da colunata (indicado pelo obelisco que Domenico Fontana levantou 
em 1586) – o diâmetro do círculo, ao passar pelo obelisco e prolongar-se idealmente até a cúpula, também teria que 
passar pelo eixo médio da fachada; e assim, esta teria reconquistado, no conjunto do monumento, esse valor de 
limite, de fundo de perspectiva que Bernini, pelo contrário, queria privá-la. Era preciso, pois, renunciar a uma solução 
axial; surge então a forma elíptica, que não tem um centro, e sim dois focos pelos quais passam dois eixos oblíquos. A 
cúpula é um cilindro coroado por uma forma esférica e, portanto, qualquer que seja o ponto de onde seja avistada, 
sempre tem a mesma forma; porém a fachada é um plano muito desenvolvido na largura, e uma visão mesmo que 
ligeiramente oblíqua, é o suficiente para fazê-lo parecer em escorço. Enquanto aparece em escorço, esse plano fica 
comprometido pelo jogo da perspectiva ilusória, no deslizamento ótico dos planos laterais oblíquos: perde todo o valor 
como encerramento da perspectiva, se convertendo em um mero paramento decorativo; e a cúpula volta a ser o 
elemento soberano do monumento.” (ARGAN, 1960, p. 18-19, tradução nossa)  
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Figura 124: Detalhe da planta de Antonio 
Tempesta de 1593 mostrando os Borghi e 
San Pietro (FRUTAZ, 1962, tavola 268). 

 

Figura 125: Israel Silvestre, 1614, panorama do Vaticano. Em 
destaque, a antiga sistematização da praça em frente à basílica, 

anterior à intervenção de Bernini (MARDER, 1998, p. 73). 

 
 

Figura 126: Vista aérea da praça de Sa Pietro. Gian Lorenzo 
Bernini. Iniciada em 1656 (ARGAN, 1994, p. 39). 

 
 

Figura 127: Vista da praça de San Pietro no início do 
século XX tirada de um palácio na Piazza Rusticucci 

(BENEVOLO, 2004, p. 66)  
 

Figura 128: “Veduta dell’insigne Basilica Vaticana 
coll’ampio Portico, e Piazza adjacente”. Piranesi, 

1749 (FICACCI, 2000, p. 751). 

 
 

Figura 129: Piazza di San Pietro vista de sua entrada. As colunas 
do tambor, quase invisíveis, são “refletidas” na colunata aberta e 

expansiva da praça. Rodrigo Baeta, 2007.  
 

Figura 130: Colunata de San Pietro toda perrmeável 
vista de um dos focos da forma elíptica da praça. 

Rodrigo Baeta, 2007.  

 
 

Figura 131: Abertura do “leque” infinito de colunas a 
partir do percurso pela praça de San Pietro. Rodrigo 

Baeta, 2007.  
 

 

PRANCHA 22: DESENVOLVIMENTO DA PIAZZA DI SAN PIETRO   
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Outro fator de grande teor persuasivo para a Piazza di San Pietro é o mecanismo gerado na 

articulação da colunata presente nos limites do espaço elíptico. A colunata aberta da praça, na 

realidade, parece ser inspirada nos pares de colunas em volta do tambor da cúpula de 

Michelangelo. Porém, Bernini inverte seu o sentido plástico: enquanto os pares de colunas da 

cúpula conformam um volume fechado, comprimido em si mesmo, a colunata da praça organiza 

um espaço de caráter expansivo, conseguido a partir da forma elíptica centrífuga que “atira” 

simbolicamente o ambiente contido da Piazza para além dos vãos livres entres as colunas que se 

abrem para os Borghi. A forma expansiva da praça, desta maneira, absorve e depois projeta o 

organismo de Michelangelo para toda a cidade, para o espaço infinito do mundo católico. Bernini 

também se utiliza da projeção infinita na articulação das colunas. Nos focos da elipse, pontos 

centrais da composição, a colunata é vista em elevação como se não existissem as outras três 

ordens dóricas em profundidade, permitindo a maior permeabilidade, a maior transparência da 

praça em relação ao ambiente externo. Porém, o leve deslocamento é o suficiente para a abertura 

de um leque infinito de colunas, e o fechamento incondicional do limite visual do grande espaço 

(Figuras 124 a 131).  

Também, a serviço da “percepção subjetiva”, e da exaltação da cenografia desvelada na 

experimentação da praça de San Pietro, o elemento surpresa foi de importância ímpar para a 

construção dramática do espaço: 

“Bernini, em consonância com esta solução biaxial, descartou a idéia de uma grande avenida retilínea de 

acesso à praça (que teria determinado uma perspectiva axial) e preferiu, ao contrário, conservar o duplo 

acesso através dos Borghi, que correspondia à duplicidade dos eixos visuais da colunata e 

proporcionava, a quem saísse destas ruas estreitas em direção ao espaço imenso da praça, essa 

‘surpresa’ que é um dos aspectos característicos da urbanística do século XVII romano.” (ARGAN, 1960, 

p. 20, tradução nossa)      

Agora fica latente a importância que os Borghi ostentavam em relação à cidade de Roma, ao 

Vaticano, à Piazza di San Pietro. Até o século XIX, a densa área que se concentrava do outro lado 

do rio Tevere, sistematizada e protegida pelo papa Leone IV (847-852), se apresentava como um 

ambiente relativamente independente em relação ao centro urbano e mesmo ao rione vizinho de 

Trastevere – seu sistema defensivo era autônomo e envolvia basicamente o Castel Sant’Angelo, o 

complexo do Vaticano, e os quarteirões residenciais de origem medieval, os Borghi. O conjunto da 

praça e da basílica de San Pietro se encontrava ao fundo, na extremidade ocidental da área 

habitada da cidade.  

Para alcançar a grande Piazza, era necessário vencer a ponte de Sant’Angelo, “evento” que se 

configurava como uma massiva experiência barroca: encantava o espectador em função da imagem 

perspectiva que se abria para o castelo homônimo, enquadramento forçado pelas esculturas dos 

anjos seqüencialmente enfileirados, idealizados por Bernini, e assentados acima das balaustradas; 

também seduzia o passante por oferecer a imagem distante, capturada à esquerda, da fachada 
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(muito interrompida pela massa edificada dos Borghi) e da cúpula de San Pietro – o último 

panorama da basílica que seria revelado ao transeunte até, enfim, alcançar a praça. 

Vencendo a ponte, o fruidor perdia quase todo o contato visual com a basílica ao ter que irromper no 

tecido denso e confuso dos Borghi. Não obstante, abria-se dois estreitos caminhos que poderiam 

dar acesso direto à praça de San Pietro: à esquerda o Borgo Vecchio, via medieval praticamente 

retilínea, reordenada pelo papa Nicolò V em meados do Quatrocento; e à direita, o fechado eixo 

perspectivo do Borgo Nuovo (antes via Alessandrina e via Recta), rua traçada por Alessandro VI 

para o jubileu de 1500 (INSOLERA, 1996, p. 24). Entre os dois caminhos assentava-se uma 

seqüência surpreendente de estreitos quarteirões conhecidos como a spina dos Borghi. O percurso 

pelos eixos alcançava igrejas e palácios importantes (como a igreja de Santa Maria Transpotina, na 

face norte do Borgo Nuovo, monumento salvo das demolições fascistas); na spina, a meio caminho, 

dominada pela igreja de San Giacomo, abria-se a pitoresca Piazza Scossacavalli, com bela fonte e 

importantes edifícios como o Palazzo Torlonia.  

Finalmente, mais à frente, os dois eixos alcançavam, em lados opostos, a Piazza Rusticucci, um 

largo idealizado por Bernini e aberto imediatamente antes do ingresso à praça, ambiente que 

permitia que fossem descortinados, pela primeira vez, os panoramas que iriam ganhar todo o 

conjunto de San Pietro. É o momento em que a cúpula mais se apresentava, e o instante em que a 

praça podia ser inteiramente apreciada através de atraentes visões oblíquas – já que os dois eixos 

jamais apontavam para imagens frontais e chapadas do complexo; pelo contrário, despejavam o 

transeunte nas extremidades laterais aos acessos à Piazza (Figuras 132 a 140).  

Aqui é possível compreender mais uma das motivações tomadas por Bernini para conceber o 

desenho da praça como uma elipse desenvolvida na transversal: os percursos naturais que a 

grande maioria dos fiéis assumia para alcançar San Pietro eram os trajetos do Borgo Vecchio ou 

do Borgo Nuovo, e estes encaminhamentos levavam o transeunte diretamente a um dos focos das 

elipses, revelando que o mestre se apropriou claramente da preexistência ao projetar a sua maior 

obra. 

A conjunção da Piazza di San Pietro com os Borghi representa a típica filiação da arte do século XVII 

frente ao apelo persuasivo. Efetiva a consagração da autoridade histórica da basílica como eixo 

central do mundo católico através da presença, em uma única estrutura, de inúmeros artifícios de 

exaltação dramática: a surpresa – expressa no ato de cruzar a colunata ou de atingir a Piazza 

Rusticucci e se deparar com a praça monumental após o longo percurso pelas ruas estreitas do bairro 

medieval; a alegoria - sugerida na forma do conjunto cúpula-basílica-praça como a representação da 

cabeça, corpo e braços de Deus acolhendo a toda humanidade; a dilatação – anunciada no reflexo da 

cúpula fechada, “projetada” no espaço aberto e expansivo da Piazza elíptica; o direcionamento infinito 

– conseguido no jogo “mágico” da formação do leque das colunas que modelam a praça. Segundo 

Portoghesi, o que oferece o “tempero” para todas estas experiências relatadas é o movimento do 

fruídor, que desvela aos poucos, como no teatro, toda a trama sugerida:  
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Figura 132: : Imagem aérea da praça de San 
Pietro antes da intervenção de Piacentini . Notar a 

Piazza Rusticucci (MARDER, 1998, p. 130). 

 
 

Figura 133: A piazza Rusticucci, à frente, que servia como 
“chegada” à San Pietro a partir dos Borghi. Como uma surpresa, 

abria a visada para a praça (BENEVOLO, 2004, p. 71).  
 

Figura 134: igreja de S. Maria in Transpotina 
no Borgo Nuovo, hoje desambientada. Vasi, 

1747 (COEN, 2003, p. 186). 
 

Figura 136: Praça e igreja de Scossacavalli, 
desaparecidos. Vasi, 1747. Palazzo Torlonia, 

à esquerda (COEN, 2003, p. 178). 
 

 

Figura 135: A spina dos 
Borghi (BENEVOLO, 2004, 

p. 65). 
 

Figura 137: A spina antes dos 
desventramentos (INSOLERA, 

SETTE, 2003, p. 118). 
 

Figura 138: Vista da ponte e do Castel 
Sant’Angelo. San Pietro ao fundo. 

Piranesi, 1749 (FICACCI, 2000, p. 698). 
 

Figura 139: Piazza di San Pietro que 
se revela após o percurso dos Borghi 
e na chegada da Piazza Rusticucci, 

também aberta por Bernini (FICACCI, 
2000, p. 740).  

Figura 140: Piazza Pia, em 1900, onde nasciam o Borgo Vecchio, à 
esquerda, e o Borgo Nuovo, à direita, os acessos mais diretos para a 

Piazza di Sant Pietro. Ao meio, a Spina del Borgo. A imagem da cúpula 
praticamente desapareceria e só seria resgatada na Piazza Rusticucci 

(DELLA VALLE, FONDI, STERPI, 1997, p. 65). 
 

 

PRANCHA 23: PIAZZA DI SAN PIETRO E OS BORGHI   
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“Bernini se preocupa com a eficácia das várias imagens que as suas estruturas produzem enquanto o 

espectador as observa movendo-se: mas não renuncia a indicar uma visada privilegiada que assume o 

objetivo de reabsorver sinteticamente os vários momentos da leitura. Na arquitetura acontece a mesma coisa: 

se raciocina e se projeta ainda em termos de eixos e percursos hierarquicamente distintos, mas a visão axial 

só tem o objetivo de conectar em uma unidade os tempos de uma narração contínua que se desenrola 

durante a completa estrutura do espaço, que quer ser indagada e vivida em cada mínimo particular.” 

(PORTOGHESI, 1973, v. 1, p. 21, tradução nossa)  

Incrivelmente, após sua morte, inúmeros artistas, burocratas e governantes, não compreendendo a 

complexa trama desenhada por Bernini, almejaram, inconseqüentemente, eliminar a spina dos 

Borghi para abrir um grande e largo eixo perspectivo que permitisse a visão axial distante da igreja 

e de sua cúpula – começando pelo seu próprio aluno e parceiro, Carlo Fontana. Mais foi muito 

mais tarde, novamente por ordem de Mussolini, que o empreendimento foi levado adiante:      

“No início dos anos 30 Attilio Spaccarelli dá início a um estudo para a demolição da ‘spina dos Borghi’; 

em 1934 se une a ele Marcello Piacentini. Conjuntamente (induzidos pelas altas hierarquias fascistas e 

vaticanas) colocam o seu projeto para a aprovação de Mussolini em 20 de junho de 1936; em 28 de 

junho o apresentam a Pio IX, que o acolhe como obra de grande valor: na prática a demolição da ‘spina 

dos Borghi’ é filha legítima do Acordo de 1929 (a criação do estado do Vaticano). (...) De fato não é 

abatida somente a spina entre Borgo Vecchio e Borgo Nuovo; são remanejados (especialmente nas 

fachadas), reconstruídos, re-alinhados, os edifícios sobre as testadas dos dois lados da nova via; outros 

edifícios são transportados e reconstruídos sobre novos alinhamentos na via della Conciliazione.” 

(SANFILLIPO, 1993, p. 142, tradução nossa)  

Assim, o percurso bi-axial de acesso à Piazza di San Pietro, com todas suas nuances e surpresas 

– igrejas, palácios, praças – foi jogado abaixo. Só a demolição da “espinha”, que demorou menos 

de um ano, expulsou quase 5.000 pessoas, desalojadas para povoar ainda mais a periferia da 

cidade. Após a guerra os trabalhos continuaram – ainda com a coordenação do fascista Marcello 

Piacentini. A nova via foi inaugurada com pompa e circunstância, com seus obtusos edifícios 

modernos, que preencheriam grande parte das duas faces da avenida, com a reformulada e fria 

Piazza Rusticucci (atualmente Piazza Pio XII), e com as ridículas luminárias colocadas por 

Piacentini no avançar da década de 40, conhecidas como os “supositórios do papa” (Figuras 141 

a 149). Segundo Benevolo:    

“A desastrosa iniciativa de abrir a via della Conciliazione (1936-1950) eliminou em grande parte tanto a 

gradação dos efeitos ao longo do eixo longitudinal como o desequilíbrio entre as vistas axiais e 

angulares. Na realidade, introduziu uma vista distante onde a sucessão dos elementos escalonados em 

profundidade é aplainada em uma imagem bidimensional e a montagem berniniana resulta interrompida 

pelas construções laterais, deixando destacar-se livremente a composição michelangesca – cúpula e 

fachada – em sua forma abstrata original; sublinhou indevidamente o itinerário axial, reduzindo as 

colunatas a fundos secundários e o óvalo a uma esplanada viária; deu a praça Rusticucci um caráter 

áulico e até conferiu aos novos palácios, com ridículo mimetismo, as mesmos marcações da colunata. E 

assim esta obra, síntese do classicismo moderno, resumo de todo o ciclo de experiências que vão de 

Bramante e chegam até Bernini, foi mutilada, há pouco mais de 30 anos, com esta drástica 

determinação, apesar do grande aparato de estudos históricos e evocações retóricas que precederam e 

concorreram para este feito.” (BENEVOLO, 1981, p. 814)    
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Figura 141: Diagrama a partir da planta de Nolli 
revelando, em laranja, todos quarteirões que foram 
desventrados (INSOLERA, SETTE, 2003, p. 120). 

 

Figura 143: Demolição da spina 
dos Borghi em 1937 (INSOLERA, 

SETTE, 2003, p. 134). 
 

Figura 144: Demolição até Piazza Scossacavalli. 
Ainda figuram as construções originais dos Borgo 

Vecchio e Nuovo (INSOLERA, SETTE, 2003, p. 136). 
 

Figura 145: Via della 
Conciliazione (BENEVOLO, 

2004, p. 87). 
 

Figura 146: Via della Conciliazione vista da lanterna da 
basílica, com destaque a Piazza Pio XII que substitui a 

Piazza Rusticucci. Rodrigo Baeta, 1997.   
 

Figura 147: Via della Concilizazione “arrasa” a 
surpresa barroca. Rodrigo Baeta, 2007. 

 

Figura 148: Antiga Piazza Pia com os novos edifícios que 
anunciam a via della Conciliazione, construções que 

substituiram os antigos palácios que ocupavam as testadas 
remanescentes – sul do Borgo Vecchio e norte do Borgo 

Nuovo. Rodrigo Baeta, 2007.  
 

Figura 149: Face norte da via della 
Conciliazione. Destaque para S. Maria in 
Transpotina em meio à edilícia moderna. 

Destaque também para as luminárias – “os 
supositórios do papa”. Rodrigo Baeta, 2007. 

 

Figura 142: Foto tirada do Castel Sant’Angelo mostrando a via 
della Conciliazione com seus edifícios do racionalismo 

fascista. Rodrigo Baeta, 2007.  
 

 

PRANCHA 24: DESTRUIÇÃO DOS BORGHI POR MUSSOLINI (PROJETO PIACENTINI E SAPACCARELLI)   
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Conclusão:  

“A velha Roma é ainda indescritivelmente bela e diante dos novos bairros basta simplesmente fechar os 

olhos” (Burckhardt, 1883, apud PRETE, 2000, p. 13, tradução nossa) 

A cidade barroca poderia ser compreendida como o resultado da conjunção entre iniciativas 

puramente urbanísticas – a abertura de avenidas retilíneas, bulevares, alamedas, eixos 

perspectivos regulares, praças ordenadas, vazios urbanos monumentais, sistemas radiais de 

encontros de vias (KOSTOF, 1991) – com o que poderíamos chamar de “arquitetura da cidade”: 

arquitetura que povoava todas os setores dos aglomerados urbanos, desde as áreas que foram 

privilegiadas com as intervenções viárias regulares, até os recônditos interiores dos bairros 

medievais. Por isso, não só a típica via linear de circulação, mas também as ruas tortuosas, 

irregulares, estreitas e apertadas, derivadas das formações urbanas preexistentes, de processos 

espontâneos de criação ou crescimento de cidades, poderiam colaborar para o desenvolvimento 

do “espetáculo” encenado na cidade – e particularmente para a elevação de um importante 

artifício da cenografia barroca: o “efeito surpresa”. A “surpresa” se fundamentaria na alternância 

de imagens estéreis e confusas, com as grandes cenas que se revelariam subitamente ao alcance 

visual do fruidor, especialmente a abertura das inesperadas imagens dos inebriantes monumentos 

da arquitetura barroca, que apareceriam repentinamente envolvidos no denso tecido preexistente 

(igrejas, palácios, fontes, jardins). Às vezes, um lento processo de preparação poderia promover 

uma "crescente" na descoberta destes importantes acontecimentos dramáticos; outras vezes, 

estas situações apareceriam imediatamente, após experiências suaves, quase idílicas, 

aumentando o deslumbramento e a admiração da descoberta.  

Assim, a transformação de Roma em um núcleo urbano efusivamente barroco entre os séculos 

XVI e XVIII, se deu principalmente através do contraste entre a nova ordem viária proposta pelos 

pontífices, o "fundo" preexistente – denso e apertado – dos bairros medievais e Renascentistas, a 

paisagem circundante e a construção e restauração estratégica de praças e monumentos. As 

intervenções edilícias seiscentistas e setecentistas como pontos de referências em relação às 

novas vias, aos aglomerados pitorescos e ao sítio natural, dariam o tom da "barroquização" da 

nova cidade. Foram recursos retóricos dramáticos que através do trabalho das imagens 

surpreendentes "derramadas" no espaço urbano sensibilizavam os que participavam desta 

encenação barroca – o próprio público.  

Portanto, desde o acesso por uma das portas da cidade, o transeunte passava a ser espectador 

de um grande teatro que se revelava progressivamente ao caminhar pelos eixos quinhentistas ou 

pela tortuosa preexistência medieval. Após longa preparação ou mesmo inesperadamente o 

espectador era surpreendido por qualquer cena especial que se abria ao olhar. Estas cenas iam 

se repetindo em outros pontos da malha urbana a partir de "eventos" diferenciados, impondo uma 

enorme riqueza de imagens a serem absorvidas pelo indivíduo, imagens que ficavam impressas 

na mente do fruídor. A memória derivada da “amarração” dos sentimentos de “maravilhava”, 
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“ebriedade”, “fantasia”, capturados nos panoramas emanados pelos diversos acontecimentos 

expressivos – apreendidos através da cenografia cativante que “jorrava” pelo núcleo urbano, se 

desvelando paulatinamente aos olhos de quem caminhava pela capital pontífice – é o que levaria 

o espectador a absorver uma real e total experiência barroca; é o que autorizaria a afirmação de 

que Roma seria uma “cidade barroca”.  

Por pelo menos 80 anos, de 1870 a 1950, em nenhuma das intervenções urbanas que a cidade 

viria a sofrer, estes complexos mecanismos de apreensão barroca da cidade foram respeitados. 

Na maioria das vezes a insensibilidade levou a ações incompatíveis com o percurso histórico e 

com o caráter artístico das áreas e dos monumentos, como no caso da abertura da via della 

Conciliazione – situação curiosa, pois nem se justificaria minimamente em nome do tráfego; só 

mesmo em nome da arrogância, da incompreensão do valor do maior monumento cristão, da 

insensibilidade do governo fascista e do vaticano, do uso do espaço como mecanismo para 

sublinhar um desejo inconseqüente por poder.  

Outras cidades chegariam a sofrer intervenções muito mais radicais do que Roma, perdendo 

mesmo todo o seu caráter preexistente. Mas, nestes núcleos importantes foram constituídos 

cenários modernos de grande propriedade – é só pensar em Paris. Em Roma tem-se a impressão 

de que 80 anos de mutilações não favoreceram em nada a cidade; não lograram gerar um 

ambiente alternativo de real valor. Na verdade, as ações umbertinas e fascistas só danificaram o 

espaço preexistente, espaço de qualidade estética e ambiental indiscutível: as intervenções de 

liberação destruiram a relação dimensional entre diversos monumentos e o seu singelo contexto, 

relação de contraste que só tornava a obra mais significativa; os desventramentos para abrir 

avenidas de tráfego separaram partes da cidade antes ligadas por intricadas tramas cenográficas; 

a ocupação de quase toda a área do cinturão verde da Roma barroca eliminou o respiro e o 

confronto fascinante com a massa edificada; as escavações contribuiram para gerar a 

descontinuidade em inúmeros trechos do tecido urbano; e algumas áreas foram mesmo 

pulverizadas, como o complexo formado pela Piazza Venezia, Campidoglio, Fóruns Imperiais e 

Fórum Romano (Figuras 150 e 151). Argan resume:            

“A questão dos panoramas ou das perspectivas não é, para uma cidade como Roma, uma questão de 

pouca importância, mas a sua colocação foi totalmente errônea. Com a destruição dos grandes parques 

patrícios, não apenas foram sacrificadas preciosas zonas de respiração mas foi destruído o principal fator 

da ‘surpresa’ barroca. Mas quando se pensou em devolver a Roma um espaço, esqueceu-se a ‘escala 

humana’ e se quis resolver a um só tempo as questões viárias e as de perspectiva. As vias foram 

concebidas como binóculos, com um resultado diametralmente oposto ao da ‘surpresa’ barroca. 

Determinou-se assim aquela espacialidade genérica e informe que se abre aqui e ali, como um 

esgarçamento, no tecido denso e vário da cidade barroca: Via deI Mare, Via dell’Impero, Via della 

Conciliazione, Corso deI Rinascimento. Para complicar as coisas também se intrometeu ali a 

arqueologia, ‘potencializada’ como ciência oficial do regime. Os escombros dos monumentos romanos, 

antes familiarmente ambientados no pitoresco romano, se tornaram (mais ou menos restaurados) os 

esquálidos, fantasmagóricos protagonistas da paisagem urbana. Muitos exemplares de arquitetura 

barroca menor foram estupidamente destruídos; e se criou aquela grotesca arquitetura-recheio, de tijolos 
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e travertino, com a missão específica de servir de tecido conectivo e de criar, em torno dos monumentos, 

uma aura de romanidade. (...) Compreende-se que as primeiras vítimas são os próprios monumentos em 

homenagem aos quais foram perpetrados aqueles crimes: desambientados, isolados, empobrecidos pelo 

espaço vago que os circunda, reduzidos de fato à condição de ruínas (recorde-se o mausoléu de 

Augusto, ao qual os romanos atribuíram o apelido de ‘dente cariado’). E não falamos dos restauros com 

que se quis remediar seu aspecto esquálido; nem do inacreditável expediente de demolir um palácio ou 

uma igreja para recompô-los em outro lugar, onde não estorvam a ‘perspectiva’ (caso dos Borghi).” 

(ARGAN, 2000, p. 109-110)  

Mas, o impressionante é que, apesar de toda a destruição a cidade ainda mantém seu caráter 

barroco: lacunoso, danificado, mas não perdido – de forma alguma. Os primeiros legisladores da 

Roma moderna só conseguiram, felizmente, “atrapalhar” uma pequena parte de toda a trama 

dramática exposta ao espectador. Criaram barreiras que prejudicaram a apreciação da capital, 

mas não foram obstáculos intransponíveis. A cidade ainda fascina; fato derivado da 

expressividade dos “eventos” criados pelos grandes mestres do barroco, acontecimentos 

cenográficos que insistem em se exibir a todo o tempo no núcleo urbano. Sobre isto, diria o 

mestre Argan em 1952, logo após a inauguração da via que prejudicou a apreensão de todo o 

complexo de San Pietro:  

"Convenhamos que o caso de Roma é sui generis: prova-o o fato de que um século, ou pouco menos, de 

demolições e construções equivocadas ofendeu e arranhou, mas não destruiu, a beleza da cidade." 

(ARGAN, 2000, 112) 

Figura 150: Diagrama de Leonardo Benevolo de 1971 
mostrando as áreas vazias provenientes das 

demolições acontecidas entre 1870 e 1950 (INSOLERA, 
1999, p. 192). 

 

Figura 151: O mesmo diagrama mostrando a cidade sem 
estes vazios (INSOLERA, 1999, p. 193). 

 
 

 

PRANCHA 25: DIAGRAMAS MOSTRANDO OS VAZIOS DEIXADOS EM 80 ANOS DE DESTRUIÇÃO   
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